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RESUMO 

 

Para que uma empresa consiga crescer de forma organizada é necessário que os processos 

sejam conhecidos e constantemente otimizados. O monitoramento dos processos principais da 

organização é importante para garantir a qualidade do produto e satisfação do cliente. 

Portanto, este projeto tem como objetivo o mapeamento, análise e proposições de melhoria 

nos processos de Venda, Produção e Pós Produção em uma empresa que fabrica e vende 

peças utilizando a tecnologia de Impressão 3D, a partir do processo Fused Deposition 

Modeling (Modelagem por Fusão e Depósito). A metodologia utilizada para atingir o objetivo 

proposto é a Metodologia de Análise e Melhoria de Processos (MAMP), desenvolvida pelo 

Instituto Brasileiro de Qualidade Nuclear (IBQN). Com o uso desta sistemática foi possível 

entender claramente os processos da organização e, a partir daí, propor melhorias para os 

problemas identificados e redesenhá-los de forma a incluir as soluções propostas. 

 

Palavras-chave: Impressão 3D, tecnologia FDM, MAMP, mapeamento de processos, 

melhoria de processos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

For a company to develop in an organized way, it is necessary that the processes are known 

and constantly optimized. The monitoring of the main processes of the organization are 

important to ensure product quality and customer satisfaction. Therefore, this project has as an 

objective the mapping, analysis and improvement proposals in the sale, production and post 

production processes at a company that manufactures and sells parts using 3D printing 

technology by the Fused Deposition Modeling (FDM) process. The methodology used to 

achieve the proposed objective is the Analysis and Process Improvement Methodology, 

developed by the Brazilian Institute of Nuclear Quality (IBQN). With the use of this method it 

was possible to clearly understand the organization's processes and, from there, proposing 

improvements for identified issues and redrawing them with the proposed solutions included. 

 

 

Key words: 3D printing, FDM technology, MAMP, process mapping, process improvement. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações Iniciais 

Com a evolução da tecnologia, hoje em dia, é possível a criação de qualquer produto que 

possa ser modelado virtualmente, esta tecnologia é denominada de impressão 3D. Segundo 

Volpato et al. (2007, apud Júnior e Marques, 2013), as impressoras 3D são máquinas que 

proporcionam a criação de produtos inovadores mais rapidamente que as máquinas 

convencionais. No início essas máquinas eram utilizadas apenas em indústrias, mas o 

principal objetivo dos estudiosos dessa área é adotar seu uso em escritórios e residências. A 

fabricação de peças utilizando a tecnologia de impressão 3D é semelhante a impressoras 

comuns, já que o cabeçote das impressoras convencionais deposita tinta linha por linha. Nesse 

tipo de sistema a peça é desenvolvida a priori por um software computacional, que seja capaz 

de criar objetos em três dimensões e em seguida o modelo é divido em diversas camadas 

planas que são transferidas para a impressora em linguagem de máquina. A matéria prima de 

construção presente no bico da impressora é depositada em uma plataforma, formando a peça 

desejada. É importante destacar que há diversos tipos de insumos (Filamentos Plásticos, 

Metais, Cerâmica, Papel, Açúcar, Borracha, Tecidos Humanos, etc) e métodos (Modelagem 

por Fusão e Depósito, Sinterização Seletiva a Laser, Estereolitografia, etc.)  utilizados neste 

processo de manufatura aditiva. 

Essa tecnologia possui diversas aplicações em inúmeros segmentos, o que amplia o uso 

deste método de fabricação. Erickson (2012) destaca áreas em que a impressão 3D será uma 

facilitadora, são eles: Procedimentos médicos, avanços em pesquisa, prototipagem de 

produtos, preservação da história, facilidade para arquitetos, engenheiros e industrias de 

construção, manufaturas, indústria de alimentos, indústria automotiva e indústria de 

acessórios.  

Duarte (2014) afirma que a primeira impressora 3D foi inventada por Chuck Hull, em 

1984, utilizando a estereolitografia, tecnologia pioneira da impressão 3D e que Hull já havia 

desenvolvido um ano antes a tecnologia do que viria a ser a máquina. Porém, a fabricação de 

peças de plástico ganhou destaque devido a velocidade se comparada a manufatura tradicional 

(que levava entre seis a oito semanas e deveriam ser refeitas várias vezes, já que 

apresentavam diversos problemas). Sendo assim, a produção dos mesmos componentes 

através da Impressora 3D, provou a flexibilidade e rapidez desse tipo de fabricação. 
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Segundo Cotteleer (2014), a manufatura aditiva pode ser usada para melhorar a qualidade 

dos produtos, reduzir custos e aumentar a flexibilidade das empresas. Afirma ainda que 

proporciona customização, pois permite a criação de qualquer produto que possa ser 

modelado computacionalmente, e a fabricação se torna mais rápida. Quanto a produção, reduz 

ou elimina ferramentas, perdas de material e a fabricação das peças ocorre apenas na 

demanda.  

Esse processo de manufatura aditiva está crescendo muito rápido e tornando-se cada vez 

mais acessível ao público. Segundo Duarte (2014), na década de 90, era necessário 

desembolsar por volta de um milhão de dólares por essa tecnologia. Vinte anos mais tarde, 

existem modelos que podem ser adquiridos por até mil dólares. Em um futuro não muito 

distante, a tecnologia estará disponível para grande parte da população, como a impressora 

normal, podendo ser utilizada no dia a dia.  

A empresa deste estudo comercializa produtos que são fabricados a partir da tecnologia de 

impressão 3D. Com o crescimento acentuado desta técnica torna-se fundamental o 

conhecimento e análise dos processos principais da organização com o objetivo de reduzir 

falhas e otimizar os recursos disponíveis e, desta forma, atender os requisitos esperados pelos 

clientes. Portanto, julgou-se necessário realizar o mapeamento e avaliação dos processos que 

impactam diretamente na satisfação dos consumidores. Assim, as oportunidades de melhoria 

puderam ser identificadas e soluções foram propostas. 

 

1.2 O Problema 

A empresa X, alvo deste projeto, é, relativamente nova no segmento de Impressão 3D. A 

organização oferece o serviço de venda, modelagem e fabricação de peças em três dimensões 

para diversos clientes. O negócio começou a operar em Agosto de 2015 e, até o presente 

momento, os principais produtos vendidos foram: capas de celular personalizadas, chaveiros, 

itens de decoração, logotipos de empresas, escaneamentos, miniatura de cachorros, etc.   

É importante destacar que o crescimento de um empreendimento demanda organização, 

planejamento e treinamento dos colaboradores envolvidos para que consiga-se alcançar os 

resultados esperados e a satisfação dos clientes.  Desta forma, constata-se que o fluxo atual de 

venda, produção e pós produção de uma peça 3D não é mapeado e precisa ser otimizado, ou 

seja, produzir mais rápido e utilizando melhor os recursos (humanos e materiais) disponíveis. 

Como o fluxo não é documentado, faz com que os usuários da tecnologia executem as tarefas 

de jeitos diferentes. Esta não padronização das atividades podem causar diversos erros durante 
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o processo, levando a: menor qualidade do produto, desperdício de matéria-prima, perda de 

impressão, danificação do equipamento, atraso na entrega dos pedidos dos clientes, etc. Além 

disso, com a documentação e registro das atividades facilita e agiliza o processo de 

treinamento dos novos usuários da tecnologia.  

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

O objetivo deste projeto é mapear, propor melhorias e um mapa redesenhado dos 

processos de venda, produção e pós produção na empresa em estudo.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos são pequenas metas que quando realizadas ajudam no alcance do 

objetivo geral. Posto isso, os objetivos específicos deste projeto são: 

 Identificar e registrar como são realizadas as atividades atualmente. 

 Utilizar uma metodologia estruturada para o mapeamento, a análise e melhoria dos 

processos. 

 Contextualizar estrategicamente a empresa num horizonte de médio prazo. 

 Apontar as principais oportunidades de melhoria nos processos atuais. 

 Propor soluções para as oportunidades de melhoria observadas. 

 Redesenhar os processos contemplando as melhorias propostas. 

 

1.4 Justificativa 

Nos últimos anos, com o crescimento do mercado, as impressoras 3D tornaram-se 

financeiramente acessíveis. Além disso, com a aplicação em diversos segmentos tais como, 

maquetes, próteses, protótipos de peças e produtos, objetos personalizados, entre muitos 

outros, é de extrema importância a padronização das atividades para que não haja erro na 

impressão, e com isso desperdício de matéria e energia, principalmente para empresas que 

desejam utilizar esse tipo de fabricação aditiva para obtenção de lucro.  

De acordo com o relatório Wohlers Report (2014), a receita mundial de impressão 3D 

esperada para 2018 é de U$$ 12,8 bilhões e deverá exceder os U$$ 21 bilhões em 2020. No 

que refere-se ao Brasil, segundo Luiz Fernando Dompieri, diretor geral da 3D System na 

América Latina, os mercados que mais tem se interessado pelas impressoras 3D são o de 
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educação (escolas e universidades). Além disso, a popularização deste tipo de tecnologia pode 

ser observada na comercialização de máquinas pessoais em lojas como a Saraiva, Kalunga, 

Lojas Americanas e Submarino (EXAME, 2015). 

Segundo Alvarenga Netto (2004, apud Garvin, 1984 e Deming, 1990), a satisfação dos 

clientes ocorre através da produção de bens e serviços, e são os processos que os produzem, 

não as funções organizacionais. Além disso, Gonçalves (2000), destaca que toda atividade 

importante de uma empresa pertence a um processo. 

 Diante do que foi expresso, verifica-se a importância do mapeamento e proposições 

de melhoria nos processos de Venda, Produção e Pós Produção da organização. Isso porque 

tratam-se de processos que impactam diretamente na qualidade do produto e, 

consequentemente, satisfação dos clientes.  Caso as atividades não sejam corretamente 

seguidas diversos erros poderão ocorrer, tais como: envio errado do pedido, desperdício de 

material, perdas de Impressão, qualidade final de impressão não satisfatória, etc.  

 

1.5 Estrutura do trabalho 

O trabalho está estruturado em seis capítulos da seguinte maneira: No primeiro capítulo, 

Introdução, o problema é definido e os objetivos e a justificativa deste estudo são 

apresentados. No segundo capítulo, é realizada uma pesquisa sobre as técnicas de impressão 

3D mais utilizadas no momento. Além disso, é relatado alguns métodos de mapeamento e 

melhoria de processos existentes e apresentação da metodologia escolhida para ser aplicada 

neste estudo de caso. 

No capítulo três, Metodologia, será apresentado, de forma detalhada, qual foi o método 

escolhido para atingir os objetivos propostos. No capítulo seguinte, número quatro, os 

processos críticos serão analisados e soluções de melhoria serão propostas para os desvios 

identificados, tendo como base o Método de Análise e Melhoria de Processos. Após isso, o 

processo será redesenhado com a finalidade de incluir as melhorias sugeridas.  

O capítulo cinco apresentará os resultados obtidos com a aplicação da metodologia, as 

recomendações e conclusões a respeito do projeto. O último capítulo, apresenta as referências 

teóricas e estudos de casos utilizados como base no desenvolvimento deste estudo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Processos de Manufatura Aditiva 

Segundo Volpato et al. (2007), o processo de manufatura aditiva, também conhecido 

como prototipagem rápida, é uma forma de fabricação que adiciona a matéria prima em várias 

camadas planas sucessivas. O processo de Impressão 3D começa com a criação do modelo 

computacional (em três dimensões). Após isso, utiliza-se um programa que divide a peça em 

milhares de camadas, transformando-a em um código que será interpretado pela impressora. 

Na sequência a máquina necessita da matéria prima específica para fabricação do produto. É 

importante destacar que o tempo de impressão de uma peça pode demorar de poucos minutos 

até muitas horas dependendo do tamanho, definição do objeto (quanto maior o número de 

camadas maior a definição da peça) e velocidade de fabricação. 

A tecnologia de manufatura aditiva, segundo Volpato et al. (2007), pode utilizar diversos 

tipos de materiais, dependendo do modelo da impressora, tais como: Plásticos (ABS, 

polímero, acrílico), Metais (aço, titânio, ouro, prata), Cerâmica, Papel, Açúcar, Borracha e 

Tecidos Humanos. Os principais processos utilizados na impressão 3D são: Estereolitografia 

(SL), Sinterização Seletiva a Laser (SLS) e Modelagem por Fusão e Depósito (FDM). 

 

2.1.1 Estereolitografia (Stereolithography- SL) 

De acordo com 3D Printing Industry (2014), a Estereolitografia (SL) é reconhecida como 

o primeiro processo de impressão 3D e foi a primeira tecnologia a ser comercializada. O feixe 

de laser endurece precisamente a resina a partir dos dados fornecidos pelo modelo 3D 

computacional (arquivo .stl). Esta técnica é considerada uma das mais precisas na fabricação 

de peças em impressão 3D, pois apresenta um excelente acabamento superficial. Porém, 

existem fatores limitativos como, por exemplo, realizar etapas de pós-processamento (limpeza 

e cura) e a durabilidade dos materiais com o decorrer do tempo, pois eles podem se tornar 

quebradiços. 

O método estereolitografia, SL, utiliza resina líquida em um recipiente que reage a luz 

ultravioleta (UV). A partir daí, um laser de alta potência é projetado no líquido que o 

endurece criando uma camada. A plataforma central desce e a camada anterior é coberta 

novamente com líquido, criando sucessivas camadas até que a peça esteja finalizada (Volpato 

et al., 2007).  
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De acordo com Garret (2016) a estereolitografia é um tipo de impressão que opera com 

resina líquida. O laser percorre a resina, aplicando calor em pontos determinados pelo modelo 

de impressão. Quando o laser atinge a resina ocorre o endurecimento do material, que começa 

assumir as formas desejadas. Este processo acontece até que a peça esteja impressa em sua 

totalidade. Garret (2016) afirma ainda que, neste tipo de impressão, é necessário acabamento 

para retirar algumas pontas criadas pelo movimento do laser. 

Monteiro (2014, apud Lipson e Kurman, 2013) analisa que este tipo de impressora só 

pode imprimir com um único tipo de material por peça. Além disso, os foto-polímeros não são 

muito resistentes quando comparados aos polímeros usados industrialmente na injeção de 

plásticos. Outro fator a ser considerado nessa tecnologia é que o custo e a complexidade na 

manutenção da máquina ainda é bastante expressivo para usuários domésticos. A Figura 1 

representa o esquema geral do processo SL. 

 

Figura 1- Esquema geral do processo SL 

Fonte: THRE3D (2014, apud, Monteiro 2014) 

 

2.1.2 Sinterização Seletiva a Laser (Selective Laser Sintering -SLS) 

Segundo Monteiro (2014), a tecnologia SLS foi inventada por pesquisadores da 

Universidade de Texas em 1980. O processo ocorre a partir de uma superfície que contém um 

pó e um feixe de laser de alta potência é direcionado sobre ela formando uma camada sólida. 

Após a impressão da primeira camada, uma nova camada de pó é depositada através de um 

rolo e a sequência ocorre até que a peça esteja completa.  

Monteiro (2014) afirma ainda que as vantagens de se aplicar o laser sobre o pó ao 

invés de líquidos são: o pó não fundido serve de suporte para peça, a matéria prima não 

utilizada pode ser reaproveitada em outras produções e diversos materiais podem ser 
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utilizados nessa tecnologia, como termoplásticos, cerâmicos, borrachas e metais. Porém, não 

pode-se misturar materiais diferentes em uma mesma peça. Garret (2016) analisa que a 

limitação dessa tecnologia é que a impressão ocorra em uma câmara vedada, para garantir a 

temperatura alta e constante durante todo o processo. Afirma ainda que é utilizada mais 

comumente em empresas devido a maior complexidade.  

Segundo Volpato (2001, apud Pallarolas, 2013) os principais parâmetros para a 

fabricação de objetos através da sinterização a laser são: potência do laser, velocidade de 

deslocamento do feixe e o espaçamento entre as “passadas” do feixe do laser. O primeiro, 

varia de acordo com o material que é processado, mas a potência de 25 à 50 Watts é 

comumente utilizado para polímeros e de 200 à 1000 Watts para metais e cerâmicas. O 

segundo, influencia na sinterização dos objetos, ou seja, caso a velocidade seja baixa, mais 

energia será fornecida ao material, com isso há uma maior penetração do laser podendo 

acarretar no empenamento ou aumento da peça. Da mesma forma, uma velocidade muito alta 

impede a fusão e a aderência do pó a camada anterior, causando alterações nas propriedades 

mecânicas do objeto. O terceiro parâmetro, influencia na homogeneidade da peça, pois com a 

correta sobreposição das camadas a fusão do material ocorre precisamente. A Figura 2 

apresenta o esquema geral do processo SLS. 

 

 

Figura 2- Esquema geral do processo SLS 

Fonte: THRE3D (2014, apud, Monteiro 2014) 

 

2.1.3 Modelagem por Fusão e Depósito (FDM) 

De acordo com 3D Printing Industry (2014), Modelagem por Fusão e Depósito (FDM), 

foi desenvolvida e registrada pela empresa Strastasys em 1992, e é a tecnologia de impressão 
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3D mais comum e mais reconhecida. O processo também é conhecido como FFF (Fused 

Filament Fabrication ou Fabricação por Filamento Fundido) que foi empregado pelos 

membros do projeto RepRap devido a restrições do uso da sigla FDM registrada pela 

Stratasys.  Pallarolas (2013) afirma que o projeto RepRap é “open source”, ou seja, código 

aberto e tem a proposta de autoreplicação de grande parte de seus componentes.  

Segundo Monteiro (2014), FDM é a tecnologia mais popular encontrada no mercado 

devido ao simples funcionamento e a facilidade de encontrar os componentes no mercado. 

Esse processo tem sido muito utilizado em residências e promete criar uma modificação na 

cadeia produtiva de vários segmentos. 

Gibson et al. (2010), destaca que esse tipo de processo de manufatura aditiva está entre os 

mais baratos difundidos na indústria, porém o baixo nível de detalhes e a demora na 

fabricação das peças são exemplos de limitações desta técnica. Pallarolas (2013), 

complementa que a principal desvantagem em usar esta tecnologia é a velocidade de 

impressão dos objetos. As máquinas FDM, que operam com diferentes espessuras de camada, 

utilizam bicos de diferentes diâmetros. Dessa forma, podem utilizar esse recurso para reduzir 

o tempo de fabricação, porém com um menor detalhamento do produto.  

3D Printing Industry (2014), afirma que as impressoras desse tipo trabalham com 

termoplásticos tipo ABS e PLA e necessitam de suporte para objetos com geometria 

complexas, sendo necessária a realização do pós-processamento para retirada dos mesmos. 

Pallarolas (2013), afirma que as peças fabricadas utilizando a tecnologia FDM estão entre as 

mais fortes no que se refere a manufatura aditiva com base em polímero. 

Segundo Macedo (2010), o processo ocorre da seguinte maneira: a matéria prima, 

termoplástico, é derretida por um cabeçote extrusor e depositada na mesa de impressão. O 

cabeçote movimenta-se através dos eixos x e y adicionando filamentos do material. Quando a 

camada se encerra, a plataforma se desloca no eixo z com o objetivo de iniciar a próxima 

camada até que a peça esteja pronta. Macedo (2010), afirma ainda que a tecnologia FDM não 

requer processos de pós-cura e não apresenta ruídos durante o processo de fabricação podendo 

ser utilizada em escritórios e residências.  

Segundo Cunico (2013), os processos básicos realizados na tecnologia FDM são: 

carregamento de matéria prima (filamento plástico), derretimento do material, deposição do 

material de acordo com as coordenadas definidas no modelo computacional, adesão entre 

material de construção e mesa de impressão, inclusão de estrutura de suporte, caso necessário, 

para permitir a construção de geometrias negativas e complexas. É importante destacar que 

este é o processo utilizado pela empresa em estudo. A Figura 3 representa o processo FDM. 
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Figura 3- Exemplo do processo FDM. 

Fonte: http://www.librasebraille.com.br/conteudo/1501-supereficiente-acessibilidade-libras-e-

braille/19143-impressora-3d-acessibilidade-libras-e-braille 

 

Desta forma, segundo Cunico (2013), através dos estudos de Volpato et al. (2007), afirma 

que existem vários tipos de processos (destaque para o FDM, que é o mais comum) de 

prototipagem rápida que utilizam diferentes insumos e são dispostos camada por camada até 

que se alcance o objeto modelado anteriormente por um software 3D. Com esta técnica é 

possível fabricar inúmeros tipos de produtos de forma rápida, barata e sem o desperdício de 

material comparado a outras formas de manufaturas. 

 

2.2 Melhoria de Processos 

2.2.1 Definições Básicas 

Segundo o BPM CBOK (2013, pág. 35) “processo é uma agregação de atividades e 

comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados.” 

Harrington (1991, apud GONÇALVES, 2000) define processos como sendo “um conjunto de 

atividades que recebem entradas e gera uma saída ao cliente com valor agregado”.  

Cruz (2003, apud Pinto Filho, 2007), analisa o processo como um conjunto de atividades 

que tem por objetivo transformar insumos em bens ou serviços, e que devem atender aos 

requisitos dos clientes. Davenport (1993, apud Cardoso et al., 2011), definem processo como 

atividades específicas de trabalho realizadas ao longo do tempo com início, fim e com 

entradas e saídas claramente definidas. Dessa forma, pode-se entender os processos como um 
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conjunto de tarefas que possuem oportunidade de melhoria contínua, ou seja, podem ser 

constantemente otimizados. 

Cruz; Rummler e Brache, (2003; 1995, apud Cardoso et al., 2011) definem processos de 

negócios como atividades interligadas com o intuito de transformar recursos (entradas) em 

bens ou serviços (saídas) atendendo as necessidades dos clientes. Segundo o BPM CBOK 

(2013), processos de negócios podem ser classificados em três tipos: 

 Processo primário: representam as atividades essenciais desenvolvidas pela 

organização para atingir sua missão. Esses processos geram a compreensão de 

valor pelo clientes, pois são eles que estão relacionados diretamente ao consumo 

dos produtos. 

 Processo de suporte: promove o suporte aos processos primários, mas também 

pode oferecer suporte aos outros processos. Os processos de suportes adicionam 

valor para outros processos e não diretamente para os clientes. 

 Processo de gerenciamento: tem como objetivo mensurar, acompanhar, controlar 

atividades, além de gerir o estado atual e o futuro do negócio. É necessário para 

que a empresa consiga atingir os objetivos e metas definidos. 

 

2.2.2 Mapeamento de Processos 

Segundo Alvarenga et al. (2013), o objetivo principal de se mapear um processo é 

entender o fluxo de atividades e as transformações que ocorrem durante a execução das 

tarefas. A partir daí, é possível identificar atividades que não agreguem valor aos clientes, 

analisá-las e propor melhorias. 

De acordo com Cardoso et al. (2011), o mapeamento de processos busca identificar o 

fluxo de atividades dos processos de forma a estabelecer a sequência de tarefas para a 

obtenção dos produtos propostos. O objetivo principal do mapeamento de processos é sugerir 

soluções para possíveis desconexões através do desenho ou redesenho dos processos.  

A modelagem de processos é uma atividade fundamental para o gerenciamento da 

organização e requer um conjunto de habilidades e técnicas que permitem compreender e 

gerenciar componentes de processos de negócio (BPM CBOK, 2013). O objetivo da 

modelagem é criar uma visão das atividades de maneira completa e precisa. Um modelo de 

processos representam atividades, eventos, decisões, condições e outros elementos do 

processo. Além disso, as diferenças entre diagrama, mapa e modelo de processos, segundo 

BPM CBOK (2013), são: 
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O diagrama fornece os principais elementos de um processo, mas não apresenta detalhes 

para o entendimento dos fluxos de trabalho, ou seja, ajuda rapidamente a identificar e 

entender as principais atividades do processo. Um mapa de processo retrata uma visão ampla 

dos principais elementos do processo e apresenta maior precisão do que um diagrama. Além 

disso, segundo Kipper et al. (2011), mapear um processo é fazer um desenho inicial, 

observando como a sequência de atividades são executadas e inter-relacionadas. O modelo de 

processos reproduz um determinado estado do negócio (atual ou futuro) e os respectivos 

recursos envolvidos tais como pessoas, informação, instalações, automação e insumos. 

Utiliza-se para representar com maior nível de detalhes e exatidão o funcionamento da 

organização, então requer mais dados referente aos processos. Kipper et al. (2011), também 

analisa que a modelagem de processos consiste em redesenhá-los, com a finalidade de colocar 

o processo mapeado em um novo molde, contemplando as soluções propostas, atingindo, 

dessa forma, os resultados esperados. Este molde ideal é formatado com base nas orientações 

corporativas e nas propostas de melhorias dos envolvidos nos processos.  

Existem diversas técnicas disponíveis para o mapeamento de processos, as principais são 

mostradas a seguir: 

2.2.2.1 Fluxograma 

Segundo BPM CBOK GUIDE (2013, pág. 84) o fluxograma é usado para demonstrar 

rapidamente um fluxo de processo, em que os detalhes não exigem documentação. O 

fluxograma são diagramas que representam como o trabalho é realizado. É uma excelente 

ferramenta para identificar desconexões nos processos e sua utilização é de baixo custo. Além 

disso, com o uso do fluxograma objetiva-se o aumento da produtividade e garantia da 

qualidade (Scartezini, 2009). O Quadro 1, a seguir, apresenta os principais símbolos utilizados 

nos fluxogramas. 
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Quadro 1- Principais símbolos utilizados em fluxogramas. 

 

Fonte: Scartezini (2009). 

 

2.2.2.2 Integrated Definition Language- Simulation (IDEF-SIM) 

De acordo com Hill e Robinson (1995, apud Alvarenga Netto, 2004), o IDEF (Integrated 

Definition) é uma ferramenta voltada ao negócio e prioriza “o que” fazer e não apenas “como” 

fazer. Além disso, possui uma visualização completa das relações entre os processos, de 

forma que as saídas de um são vistas como entradas para o próximo processo. 

Segundo o BPM CBOK GUIDE (2013) a notação de símbolos utilizadas no IDEF é 

simples e as vantagens de utilizar este método são que há uma representação exata dos 

processos, pode ser utilizado para qualquer nível de modelagem de atividades, facilidade para 

visualizar a lógica dos níveis do modelo. Segundo Leal, Almeida e Montevechi (2008, apud 

Nunes e Rangel, 2009), a simbologia utilizada na técnica de Modelagem conceitual IDEF-

SIM é apresentada a seguir: 
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Quadro 2- Simbologia do Processo Esquemático IDEF-SIM. 

 

Fonte: Nunes e Rangel (2009). 

 

2.2.2.3 Event- driven Process Chain (EPC) 

O EPC é um método que pode ser encontrado na construção de modelos de fácil 

compreensão até para modelagem de conjuntos complexos e descreve eventos desencadeantes 

ou resultantes de uma etapa do processo, chamada “função”. Além disso, o EPC fundamenta-

se em operadores lógicos E, OU e OU EXCLUSIVO chamados “regras”.  Pode ser usado para 

modelagem, análise e redesenho de processos de negócios, com raias verticais ou horizontais 

e possui um conjunto simples de símbolos. (BPM CBOK GUIDE, 2013, pág. 85).  

Segundo Costa (2010), “o EPC descreve o fluxo e controle dos processos como uma 

cadeia de funções, eventos e conectores lógicos. Um evento expressa uma pré-condição para 

uma função ou uma pós condição que sinaliza a conclusão da função”. A partir da ferramenta 

de modelagem ARIS Express (2009), o Quadro 3 a seguir mostra os elementos de um EPC e 

alguns elementos estendidos que caracterizam um eEPC. 
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Quadro 3- Elementos de um eEPC. 

 

Fonte: Costa (2010) 
 

2.2.2.4 BPMN- Business Process Modeling Notation  

Segundo BPM (2009, apud Costa, 2010), o método BPMN foi desenvolvido pelo 

grupo BPMI (Business Process Management Initiative) e sua principal finalidade é ser 

facilmente entendida por todos os usuários do negócio (diversos públicos). BPM CBOK V3.0 

(2013) analisa ainda que, nesta notação, raias dividem um modelo em várias linhas paralelas. 

Essas raias são definidas como uma atividade realizada por o executor do processo.  

 De acordo com Baldam et al. (2009, apud MARIANO E MULLER, 2012) o BPMN 

possui as seguintes características: facilidade no desenho do processo, simbologia 

padronizada, facilidade de correções de fluxo, integração com banco de dados e possibilidade 

de agregar informações às atividades. White (2004, apud MARIANO E MULLER, 2012) 

afirmam ainda que os elementos gráficos do BPMN proporcionam o desenho de diagramas de 

fácil entendimento, que tem como objetivo ser facilmente compreendido por todos da 

organização. O Quadro 4, a seguir, indica os elementos utilizados no BPMN. 
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Quadro 4- Elementos de um BPMN. 

Fonte: Rigotti (2012) 

 

2.2.2.5  VAC- Value Added Chain Diagram   

De acordo com o BPM CBOK (2013, pág. 93) a Cadeia de Valor (Value Added Chain 

Diagram) foi desenvolvida por Michael Porter e é utilizada para expor uma visão geral dos 

processos que agregam valor ao produto que será entregue ao consumidor. Afirma ainda que 

cadeias de valor seguem o fluxo da esquerda para direita e descreve os subprocessos que 

produzem valor aos clientes.   

O VAC deve ser utilizado para criar uma divisão de processos e para visualizar os 

diferentes níveis de processos existentes. Além disso, suas principais vantagens são a fácil 

leitura, interpretação e baixa ambiguidade devido a relacionamentos simples (BPM CBOK, 

2013, pág 94). O Quadro 5 abaixo representa os elementos de uma cadeia de valor. 
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Quadro 5- Elementos de um VAC. 

 

Fonte: Adaptado Cardoso (2011) 

 

2.2.2.6 SIPOC   

Segundo RASMUSSON (2006, apud Jorge e Miyake, 2012) o SIPOC (Suppliers, Inputs, 

Process, Outputs, Customers) é um mapa que possibilita a visualização do processo estudado. 

É estruturado em cinco colunas que representam: Os fornecedores envolvidos (Suppliers), as 

entradas necessárias (Inputs), o processo em análise (Process), as saídas do processo 

(Outputs) e os clientes atendidos pelo processo (Customers).  De acordo com Finamore JR 

(2008), o SIPOC é um meio efetivo de comunicação entre a equipe (principalmente para os 

membros que ainda não conhecem o processo por completo), pois facilita a visualização de 

forma organizada das atividades executadas no trabalho. 

 

2.3 Análise e Melhoria de Processos 

De acordo com Antunes (2006, apud MARIANO E MULLER, 2012), a melhoria de 

processos é uma necessidade essencial para que as empresas consigam responder as rápidas 

mudanças que ocorrem no mercado para que mantenham a qualidade do serviço para 

satisfazer seus clientes. Scartezini (2009) aponta que melhorar os processos é fundamental 

para o sucesso de qualquer empreendimento desde que ela seja realizada de forma 

sistematizada e que seja entendida e praticada por todos da organização.  

Segundo Harrington (1993), para que se consiga melhorar os processos é necessário focar 

a atenção nos clientes, relacionamento de confiança entre chefes e funcionários, processos 

Representa os processos iniciais da 

cadeia de valor.

Representa os processos intermediários 

da cadeia de valor.

VAC (Value Added Chain Diagram)

VAC

VAC
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padronizados, enfoque no processo e realização de treinamentos. Desta forma, com a melhoria 

de processos as empresas buscam atender as necessidades do cliente da seguinte forma: 

redução da variabilidade, aumento da qualidade do produto, minimização de atrasos, 

otimização do uso dos recursos, aumento da flexibilidade, etc.    

De acordo com o BPM CBOK (2013) as organizações devem melhorar sua capacidade de 

responder tanto a mudanças de mercado quanto a demandas de clientes. Desta forma, elas 

buscam flexibilizar suas operações, principalmente diante da constância de eventos que 

interferem na economia. Para isso, é de extrema importância que as empresas conheçam os 

processos da organização, pois somente assim elas conseguirão analisar e melhorá-los. 

Segundo Gonçalves (2000), entender a função dos processos é importante para determinar 

como eles devem ser gerenciados para a obtenção do máximo resultado do mesmo.  

Hammer (2010, apud, MARIANO E MILLER, 2012) analisa que através do 

Gerenciamento de Processos as empresas podem otimizar seus processos, ou seja, torná-los 

mais baratos, mais rápidos, mais precisos e com maior flexibilidade. Paim (2009) afirma que a 

Gestão de Processos possibilita a visualização da organização como um todo e, desta forma, 

há uma melhor inter-relação entre clientes, fornecedores e executores do processo. Portanto, 

pode-se observar os seguintes métodos para otimizar os processos: 

 

2.3.1 Método de Análise e Melhoria de Processos – MAMP 

O Método de Análise e Melhoria de Processos (MAMP) foi desenvolvido pelo Instituto 

Brasileiro de Qualidade Nuclear (IBQN) em 1997 e tem como objetivos principais a 

satisfação dos clientes, melhoria contínua, maior participação da gerência, gerenciamento da 

informação e comunicação e garantia da qualidade. A metodologia é fundamentada através do 

ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act.) e segundo Dias (2006, pág. 44) é fundamental educar e 

treinar as pessoas envolvidas no processo para que as tarefas sejam realizadas corretamente. 

Dias (2006) afirma ainda que é necessário estabelecer mecanismos de controle para que os 

resultados sejam checados e aplicar medidas para corrigir problemas.  

Dias (2006) expõe as etapas necessária para se realizar o MAMP: 

 Etapa 1: Análise do Processo: Deve-se conhecer o processo atual, identificar e 

priorizar os problemas, identificar e priorizar as possíveis causas dos problemas. 

 Etapa 2: Melhoria do Processo- Soluções: Deve-se identificar as possíveis 

soluções, priorizar as soluções encontradas, desenvolver as soluções e identificar 

os problemas potenciais. 



33 

 

 Etapa 3- Melhoria do Processo – Planejamento da Implantação: O objetivo é 

planejar a implantação de ações de melhoria definindo metas, métodos e requisitos 

fundamentais. 

 Etapa 4- Melhoria do Processo- Implantação, avaliação e análise da implantação: 

nesta etapa, as ações definidas no plano são postas em práticas (com ajuda do 

treinamento dos envolvidos) e avaliadas. 

 

2.3.2 Metodologia de Gestão por Processos da UNICAMP 

A metodologia elaborada por Campos et al. (2003), e implantada na UNICAMP, tem o 

objetivo de auxiliar a identificação e a melhoria dos processos e que todas as pessoas 

envolvidas, independentemente do nível hierárquico, participem ativamente do planejamento, 

propostas e execução de mudanças. Campos et al. (2003) apresenta a Metodologia de Gestão 

por Processos em oito etapas, como seguem: 

 Etapa 1- Entendimento do Planejamento Estratégico- as mudanças sugeridas devem 

estar totalmente alinhadas com os objetivos estratégicos da organização. 

 Etapa 2- Entendimento do Negócio- trata-se de entender o funcionamento sistêmico da 

organização e identificação dos processos de negócios e como a empresa se relaciona 

com os clientes e fornecedores. 

 Etapa 3- Identificação dos Processos Críticos- nesta etapa os processos que serão 

estudados são selecionados baseados nos impactos sobre os clientes, impactos sobre a 

organização ou que são prioridades estabelecidas no Planejamento Estratégico.  

 Etapa 4 – Requisitos dos Clientes e Fornecedores do Processo- são identificados os 

requisitos dos clientes e fornecedores do processo crítico selecionado com o objetivo 

de que o estudo produza as saídas alinhadas com esses requisitos.  

 Etapa 5- Análise do Processo Atual- o processo foco da melhoria é analisado passo a 

passo, identificando as oportunidades de melhoria do mesmo. 

 Etapa 6- Redesenho do processo – objetiva o planejamento e melhoria de como o 

processo passará a ser realizado sempre alinhado com os requisitos do cliente. 

 Etapa 7- Implementação do Processo- preparação da documentação que servirá como 

apoio ao trabalho. É realizada a efetiva melhorias propostas com o treinamento de 

todos os colaboradores envolvidos no processo. 
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 Etapa 8 – Gerenciamento do Processo- corresponde ao monitoramento, controle e 

melhoria de forma contínua do novo processo. É uma etapa permanente cujo objetivo 

é que novas oportunidades sejam descobertas e um novo ciclo se inicie. 

 

2.3.3 Metodologia Rummler-Brache  

Segundo Pinto Filho (2007), Rummler e Brache criaram uma metodologia para 

aperfeiçoamento e redesenho de processos com onze etapas, como seguem: 

 Etapa 1: Identificação das questões críticas do negócio: identificar um objetivo 

mensurável em um problema crítico que tenha impacto sobre a estratégia da 

organização. 

 Etapa 2: Seleção dos processos críticos:  nesta etapa são selecionados os processos que 

mais influenciam no sucesso estratégico da organização. 

 Etapa 3: Seleção do líder e dos membros da equipe: deve-se escolher uma equipe de 

três a doze membros (conter representantes das funções do processo crítico 

anteriormente selecionado) que implementarão a melhoria do processo.  

 Etapa 4: Treinamento da equipe: Nesta fase a equipe recebe capacitação de um 

especialista sobre os instrumentos de melhoria de processo para que todos estejam 

alinhadas quanto as ferramentas e fundamentos. 

 Etapa 5: Desenvolvimento do Mapa Atual: A equipe desenvolve um mapa de 

relacionamento junto com o mapa de processos que representa o estado atual da 

organização. É aconselhável que o facilitador faça um esboço inicial do processo. 

 Etapa 6: Identificação de desconexões: Deve-se buscar desconexões que envolvam 

desperdício de tempo, erros excessivos, etc., baseando na questão crítica do negócio. 

 Etapa 7: Análise das desconexões: Quando necessário, deve-se conhecer as principais 

causas das desconexões identificadas com o auxílio de ferramentas da qualidade. 

 Etapa 8: Desenvolvimento do mapa ideal: Nesta etapa, desenvolve-se um mapa de 

processo (realista em suas suposições) em que o objetivo estratégico definido no início 

do projeto seja alcançado. 

 Etapa 9: Estabelecimento de indicadores: A equipe estabelece medidas de desempenho 

do processo, que devem ser inseridas no mapa onde precisam ser controlados. Os 

indicadores devem sempre ter como foco principal o cliente final. 
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 Etapa 10:  Planejamento de mudanças, desenvolvimento de recomendações e 

apresentação: deve-se elaborar um plano que contenha as oportunidades e propostas de 

melhoria identificadas. É importante que este plano seja aprovado pela alta gerência 

para ser colocado em prática. 

 Etapa 11: Implementação das mudanças: De acordo com o cronograma anteriormente 

realizado as melhorias devem ser implementadas. 

Pinto Filho (2007) analisa ainda que a etapa 11 não é o fim da metodologia. Com o 

andamento do novo processo deve-se acompanha-lo e identificar novas oportunidades de 

melhora de forma a alcançar os objetivos inicialmente propostos.  

 

2.3.4 Metodologia de análise e solução de problemas (MASP)  

O Método de Análise e Solução de Problemas ou QC Story (Quality Control Story) 

consiste em uma sequência de fases que objetivam a melhoria da qualidade de processo da 

organização. De acordo com Menezes (2013), ele busca identificar o processo a ser 

otimizado, dividir o problema em partes que possam ser analisáveis e verificação das 

situações que necessitam de correção. O MASP é composto por oito etapas e é baseado no 

ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act): 

 Fase 1: Identificação do Problema- o objetivo é definir claramente o problema, 

levantando o histórico de ocorrência, demostrando as perdas atuais e os ganhos com a 

resolução do mesmo. 

 Fase 2: Observação- verificar as características do problema por meio da coleta de 

dados. 

 Fase 3: Análise- O objetivo é descobrir as causas fundamentais do problema. Deve-se 

verificar hipóteses, testar e confirmar se elas são as verdadeiras responsáveis pelo 

desvio. 

 Fase 4: Plano de Ação- O objetivo desta etapa é bloquear o problema sobre as causas 

principais do mesmo. 

 Fase 5: Ação- Nesta etapa é a implementação do Plano anteriormente definido. Deve-

se certificar de que todos os envolvidos entenderam as ações e registrar os resultados. 

 Fase 6: Verificação- Observar se o bloqueio foi efetivo e garantir que o problema não 

ocorrerá novamente. 

 Fase 7: Padronização- Deve-se formalizar os procedimentos propostos e comunicar 

aos envolvidos a alteração. 
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 Fase 8- Conclusão- Realizar a avaliação geral do processo de solução de problemas 

objetivando a melhoria contínua. 
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3. METODOLOGIA 

De acordo com o que foi exposto no item 2.3 deste trabalho, verifica-se que essa 

metodologia atende ao objetivo do projeto e é a que se adequa melhor ao atual contexto da 

organização. Além disso, possibilita o alcance dos seguintes objetivos: melhoria contínua de 

processos, colaboradores motivados e capacitados para executar suas tarefas, participação e 

comprometimento dos funcionários com a qualidade, inovação, mudança e superação de 

desafios, circulação ágil e correta das informações entre os funcionários da empresa e 

satisfação dos clientes (DIAS, 2006). Então, essa será a metodologia utilizada no projeto 

devido a sua estrutura simples, objetiva, porém bastante eficaz.  

O estudo será estruturado em três macro fases: (1) Entendimento do Negócio, (2) 

Mapeamento dos Processos atuais e (3) Análise e Melhoria.  Essas fases são divididas nas 

atividades conforme Figura 4. 

 

Figura 4- Metodologia de Mapeamento, Análise e Melhoria de Processos. 

Fonte: Próprio autor 

Fase I: 
Entendimento 

do Negócio

•Contextualização da 
empresa.
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•Mapeamento atual 
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crítico.

Fase III: 
Aplicação da 

Análise e 
Melhoria de 

Processos

•Contextualização 
estratégica de médio prazo.

•Análise do Processo.

•Melhoria do Processo-
Soluções e Planejamento da 
Implementação.

•Redesenho do processo 
crítico.
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3.1 Fase I: Entendimento do Negócio 

Nesta primeira fase, é realizada uma contextualização da empresa juntamente com uma 

apresentação geral contendo as seguintes informações: breve histórico, localização, mercado 

atuante, principais produtos e serviços, principais clientes. Além disso, será apresentado o 

diagrama de SIPOC com o objetivo de obter uma visão geral da organização e seus principais 

processos. 

 

     3.2 Fase II: Mapeamento dos processos atuais 

Nesta fase, será realizado o mapeamento dos processos selecionados como críticos, como 

segue: Venda, Produção e Pós Produção. O objetivo é fornecer uma melhor compreensão do 

funcionamento das atividades para que os pontos de falha sejam identificados, corrigidos e 

otimizados. Para que esse mapeamento seja desenhado é importante fazer as seguintes 

considerações:  

 O nível de detalhamento do mapeamento será estruturado em Macroprocessos, 

Processos e atividades (em alguns casos específicos). 

 O macroprocesso será representado por meio do SIPOC. 

 Os processos e as atividades serão representadas por meio do Business Process 

Modeling Notation (BPMN). 

 O software escolhido para realizar o mapeamento é o Bizagi Modeler versão 

3.0.0.022. 

 As informações para desenvolver o mapeamento deverão ser coletadas in loco, ou 

seja, os executores dos processos serão entrevistados e acompanhados durante as 

atividades afim de tornar o mais real possível o desenho de processos. 

 

3.3 Fase III: Aplicação da Análise e Melhoria de Processos 

Na fase III é realizada uma contextualização estratégica com o objetivo de ter uma visão 

da empresa no médio prazo. Além disso, o processo definido como crítico será analisado e 

ações de melhoria serão propostas para o mesmo. Como base teórica para esta fase a 

metodologia escolhida, dentre as apresentadas no Referencial Teórico, é o Método de Análise 

e Melhoria de Processos (MAMP). Ao final, os processos serão redesenhados incluindo as 

sugestões de melhoria apontadas. É importante destacar que a sequência de etapas foram 
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adaptadas ao contexto atual da empresa de manufatura aditiva em estudo. Desta forma, as 

atividades a serem executadas são descritas a seguir: 

3.3.1 Contextualização Estratégica de Médio Prazo 

Como a empresa não possui um Planejamento Estratégico definido, decidiu-se por 

realizar uma breve contextualização estratégica para um período de médio prazo com o intuito 

de identificar a visão dos sócios a respeito do futuro da organização. Esta etapa é importante 

para que as soluções propostas nas próximas fases estejam alinhadas com os objetivos da 

empresa. 

3.3.2 Análise do Processo  

Nesta etapa deve-se identificar os problemas do processo crítico escolhido e identificar as 

possíveis causas que geraram as oportunidades de melhoria identificadas. A partir dos 

problemas definidos deverá ser realizado um brainstorming com os colaboradores envolvidos 

no processo para coletar o maior número de causas possíveis para as oportunidades de 

melhoria.  

3.3.3 Melhoria do Processo- Soluções e Planejamento da Implementação 

Após a análise do processo, a próxima etapa consiste nas seguintes atividades, segundo o 

estudo de Dias (2006): buscar soluções para as causas identificadas e desenvolvê-las 

estabelecendo métodos de implantação. Dessa forma, deverá ser realizado uma pesquisa das 

alternativas para as atividades críticas e por meio da sugestão de melhoria dos próprios 

colaboradores envolvidos nos processos reunir as soluções sugeridas.  

Além disso, será apresentado, com a ajuda da ferramenta 5W1H, as ações para correção 

dos problemas. Esse plano de ações deve conter as soluções juntamente com os responsáveis, 

prazos e métodos de implementação. Com a elaboração deste plano torna-se mais fácil a 

efetuação das melhorias devido as definições de como serão executadas. 

Por fim, com o objetivo de estabelecer uma ordem de implementação as soluções serão 

priorizadas de acordo com os requisitos definidos pelos sócios da empresa. Esses requisitos 

levam em consideração o custo, a dificuldade e a necessidade de implantação das soluções e 

auxiliam na ordenação das soluções propostas de acordo com a relevância para a organização. 

 



40 

 

3.3.4 Redesenho do Processo Crítico 

Ao término da proposição de soluções o processo será redesenhado com o objetivo de 

apresentar as alternativas para os problemas encontrados. Com o novo mapa, os processos 

podem ser visualizados de forma a contemplar as melhorias sugeridas.   

É importante destacar que a última etapa da MAMP (Melhoria do Processo- Implantação, 

avaliação e análise da implantação) não faz parte do escopo deste projeto. O estudo será 

apresentado a organização para possível aprovação e implementação. 
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4. APLICAÇÃO DA MAMP NA EMPRESA ESTUDADA 

Neste capítulo pretende-se realizar uma breve contextualização da empresa e uma 

apresentação do negócio que a mesma está incorporada. Na sequência, deve-se mapear e 

apresentar propostas de melhoria para os processos selecionados como críticos, por meio da 

aplicação da Metodologia de Análise e Melhoria de Processos (MAMP) conforme 

apresentado no capítulo anterior. Para que o projeto tenha o retorno esperado, será levado em 

consideração a estratégia de médio prazo da empresa em estudo e o contexto que ela está 

inserida atualmente. Por fim, os processos serão redesenhados contendo as sugestões de 

melhoria observadas. 

4.1 Contextualização da Empresa 

A “empresa X”, alvo deste projeto, localiza-se na cidade de Rio das Ostras no Estado do 

Rio de Janeiro e é uma pequena empresa no ramo de tecnologia, mais precisamente atua na 

venda, modelagem e fabricação de peças utilizando a tecnologia de Impressão 3D.  Foi 

fundada em Agosto de 2015, e atualmente possui duas máquinas que operam a partir do 

processo FDM. 

Para início de operação a empresa adquiriu a impressora 3D Machine One, produzida pela 

3D Machine. A referida possui um volume de impressão de 30x20x20cm e display digital 

gráfico que proporciona facilidade no manuseio da impressora. Na época da aquisição a 

mesma custou por volta de R$ 5.000,00. A Figura 5, a seguir, apresenta a máquina em 

questão. 

 

Figura 5- Impressora 3D Machine One 

Fonte: O próprio autor 
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      A segunda impressora 3D obtida pela empresa foi o modelo 3D Machine Air, também 

produzida pela 3D Machine. O volume de impressão é menor que a primeira (20x20x15 cm) e 

sua estrutura é menos robusta. Porém, foi comprada para fabricar peças menores, atendendo a 

necessidade da organização. O custo da impressora foi por volta de R$ 3.500,00. A Figura 6, a 

seguir, mostra a referida máquina. 

 

Figura 6- Impressora 3D Machine Air 

Fonte: O próprio autor 

 

A visão da empresa consiste em tornar a tecnologia de impressão 3D acessível a vários 

públicos fabricando diferentes tipos de produtos. A partir disso, com a divulgação das peças 

nas redes sociais, a organização teve um crescimento acentuado (tanto em curtidas na sua 

página no Facebook quanto em número de pedidos), a partir do mês de março de 2016, 

quando divulgou um produto que teve alta aceitação no mercado e que até hoje corresponde a 

uma boa parcela de vendas. A Figura 7, a seguir, demonstra a evolução do número de curtidas 

na página do Facebook da empresa após a divulgação do referido produto. O período 

considerado na imagem abaixo é de 01 de março até 23 de junho de 2016. 
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Figura 7- Crescimento curtidas na página do Facebook 

Fonte: O próprio autor 

 

Devido a rapidez dos acontecimentos não foi realizado um planejamento estratégico 

adequado para conduzir as atividades da empresa. Dessa forma, os processos da organização 

não são bem definidos e muitas das tarefas realizadas foram se adaptando a demanda sem 

nenhum planejamento prévio. 

Conforme expresso, as atividades da empresa são realizadas de acordo com a chegada da 

demanda, ou seja, não existe uma diretriz de crescimento. Além disso, são os sócios que 

realizam todos os processos e isso não permite que tenham tempo hábil para realizar um 

Planejamento Estratégico. 

Com isso, é fundamental considerar uma contextualização estratégica da empresa para que 

as proposições de melhoria deste trabalho sejam eficazes na organização. Desta forma, 

pretende-se identificar quais são as pretensões a médio prazo para que as soluções tragam o 

retorno esperado a empresa. 

 

4.2 Apresentação geral da empresa 

O empreendimento é pequeno e todas suas atividades, atualmente, são realizadas por 

apenas duas pessoas. Uma costuma realizar as seguintes tarefas: contato com o cliente, 

atualização das filas de impressão e design, garantia da qualidade, embalagem do produto 

aprovado e envio. A outra realiza: desenvolvimento do modelo computacional, operação da 

impressora, definição de metas da empresa, marketing, entre outras. É importante destacar 

que, geralmente, os sócios se ajudam na execução das atividades, não tendo setores e cargos 

bem definidos. 
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A “empresa X” necessita de fornecedores para entregar seu produto final ao cliente. Os 

principais recursos terceirizados são: compra de filamento e compra do fixador da peça. Dessa 

forma, a partir de observações e relatos dos colaboradores, foi desenvolvido o Diagrama 

SIPOC, conforme Figura abaixo, para um melhor entendimento dos macros processos da 

organização. 

 

Figura 8- SIPOC. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Analisando o SIPOC, Figura 8, podemos observar que a empresa realiza processos que 

podem ser classificados em dois tipos: Processos Principais e Processos de Apoio. Os 

Processos Principais podem ser avaliados como as atividades que agregam valor para os 

clientes, são eles: Venda, Produção e Pós Produção. Já os Processos de Apoio são processos 

necessários para que a empresa consiga realizar suas operações, por exemplo: Administração 

Financeira, Compras de matérias primas e suprimentos, Gestão de Estoques, etc. 

A primeira etapa do Processo Principal, Venda, é a realização de Marketing. Como a 

empresa não possui loja física nem virtual, sem a divulgação constante de produtos nas redes 

sociais o volume de vendas reduz consideravelmente. A próxima etapa é o Atendimento ao 

Cliente. Neste contato, que geralmente ocorre por Facebook, Whatsapp ou Email, é necessário 

entender a necessidade do consumidor, informar prazo de entrega e realizar o orçamento do 

produto. Na etapa seguinte, Pedido, caso o cliente queira finalizar a compra, é necessário 

gerar um boleto (através do PagSeguro) para que ele realize o pagamento.  

É importante destacar que a empresa atua com o modelo de fabricação contra pedidos, ou 

seja, só começa o processo de “Produção” quando o pedido é confirmado. Nesta segunda 

etapa do processo principal, Produção, os processos de Registro de Vendas, Modelagem 
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Computacional, Impressão e Acabamento da Peça são envolvidos. Com a confirmação de 

compra, o pedido é direcionado para fila de design (caso seja necessário criar ou modificar o 

modelo computacional) ou fila de impressão (caso o produto já possua o modelo 

computacional finalizado) que são armazenadas em planilhas. A modelagem é feita, caso 

necessário, através de alguns softwares (geralmente InkScape e Blender). Após o término do 

modelo 3D este deve ser fatiado, através do software Repetier Host, considerando as 

características de impressão desejadas (velocidade de impressão, preenchimento e espessura 

da camada). Após isso, a peça é transformada em uma modelo “.Gcode” que será lido pela 

impressora. Na fase de impressão alguns pontos são importantes: verificar a cor do filamento 

solicitado (caso outra cor esteja na impressora deve-se realizar a troca da bobina para a cor 

desejada), realizar a limpeza do vidro e verificação da primeira camada de impressão.  

A próxima etapa do Processo Principal, Pós Produção, ocorre uma inspeção visual na 

peça e caso não possua nenhum defeito na mesma, acontece o processo de Acabamento (que 

pode ser Retirada de Suporte e/ou Rebarbas, Colagem, Pintura) quando necessário. Na 

sequência, o produto aguarda ser embalado (normalmente utiliza-se uma caixa de papelão e 

plástico bolha para evitar danos durante o transporte). Além disso, é necessário identificar o 

nome e endereço do cliente na caixa para ser expedido. A Entrega, normalmente é realizada 

pelos Correios, pois a “empresa X” vende para todo o Brasil. A última etapa, Pós venda, é 

realizada caso o cliente receba o produto incorretamente ou com defeito. Dessa forma, ocorre 

a análise e resolução de problemas com o intuito de minimizar a insatisfação do cliente. Posto 

isso, encerra-se o processo principal da empresa em estudo, desde o primeiro contato até a 

entrega ao cliente. 

Os Processos de Apoio são processos que auxiliam a operação da empresa. Podem ser 

destacados os seguintes: Compra de Matéria Prima (filamentos) e Suprimentos (água, itens de 

limpeza), Gestão de Estoques, Administração Financeira, etc.  

 

4.3 Mapeamento dos Processos Atuais 

4.3.1 Identificação do Processo Crítico 

As empresas devem buscar sempre a melhoria da organização interna para aumentar a 

produtividade e atender as necessidades dos clientes. Para isso, busca-se a otimização de 

processos que agreguem valor aos consumidores. Portanto, é importante analisar e propor 
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soluções para o fluxo de tarefas que reúnem o processo de produção e relacionamento com o 

cliente. 

Dentre os processos descritos no SIPOC (Figura 8) os de Venda, Produção e Pós 

Produção englobam desde o primeiro contato, passando pelo processo produtivo, até a entrega 

do pedido aos consumidores. Qualquer erro, seja ele humano ou nas máquinas, pode 

ocasionar desperdício de material, atraso, envio errado do pedido, etc. Além disso, como 

muitas atividades são realizadas manualmente torna-se possível a melhoria das mesmas sem 

grande investimento financeiro. 

Portanto, a escolha deste processo como alvo do estudo é justificada por sua forma de 

intervir diretamente na qualidade do produto e satisfação dos clientes. Ademais, como a 

empresa é relativamente nova, porém com alto potencial de crescimento, os próprios 

colaboradores enxergam a necessidade de padronizar e registrar as atividades desempenhadas 

de forma a auxiliar o desenvolvimento da organização. 

 

 4.3.2 Mapeamento atual do Processo Crítico 

O Mapeamento dos processos de Venda, Produção e Pós Produção foram representados 

utilizando as regras definidas no item 2.2.2.4 deste projeto. O desenho do estado atual foi 

dividido nos seguintes níveis de detalhamento: Nível 1 (Processos), Nível 2 (Atividades). O 

software utilizado para desenvolver o desenho dos processos foi o Bizagi Modeler. Alguns 

pontos são importantes serem mencionados: 

 A empresa atua com um modelo de produção contra pedidos, ou seja, só inicia 

o processo de “Produção” quando o pedido é confirmado. 

 Os processos foram divididos por setores, nas raias do BPMN, mesmo que a 

organização ainda não o siga perfeitamente. 

 Optou-se por registrar as tarefas principais dos processos com o objetivo do 

entendimento geral do negócio. 

 Apenas os processos que necessitam de maiores recursos humanos e utilizam 

de muitas tarefas administrativas serão mapeadas em níveis de atividades. 

 Como a empresa trabalha com diversos tipos de produtos, optou-se por mapear 

o processo das capas de celulares personalizadas, pois correspondem ao maior 

volume de vendas da empresa. Porém, como o processo de produção é bastante 

semelhante aos outros produtos, o mesmo poderá ser aplicado aos outros 

segmentos da organização. 
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Assim, o desenho do estado atual é apresentado a seguir: 

 

1. BPMN Nível 1: Venda 

Figura 9- BPMN nível 1 (processos):  Venda. 

Fonte: O próprio autor. 

 

 

Na Figura 9, é apresentado o processo de Venda. Nele ocorrem as atividades de 

Marketing, ou seja, divulgação dos produtos nas redes sociais, Atendimento ao Cliente, que 

contempla o entendimento da necessidade e informação do orçamento ao consumidor e 

Pedido, que caso o cliente queira finalizar a compra ocorre a emissão do boleto e aguardo do 

pagamento. Caso contrário o processo é finalizado. A Figura 10, abaixo mostra, em nível de 

atividades, o processo de Atendimento ao Cliente. 
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2. BPMN Nível 2: Atendimento ao Cliente 

 

 
Figura 10- BPMN nível 2 (atividades):  Atendimento ao cliente 

Fonte: O próprio autor. 

 

A Figura 10, representa o processo de Atendimento ao Cliente no nível de atividades. 

Nele ocorre o contato direto entre empresa e cliente para melhor entendimento da 

necessidade. Se a mesma é possível de ser atendida, o orçamento do produto é realizado e o 

frete é calculado manualmente através do site dos Correios para, posteriormente, informar o 

valor do pedido. Caso a necessidade não seja possível de ser atendida pela empresa, informa-

se ao consumidor e o processo geral é encerrado. A Figura 11, a seguir, mostra o desenho do 

processo de Pedido. 
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3. BPMN Nível 2: Pedido 

 

Figura 11- BPMN nível 2 (atividades): Pedido. 

Fonte: O próprio autor. 

 

A Figura 11, Pedido, apresenta as atividades realizadas no processo de finalização da 

compra. Para isso, é necessário que um colaborador acesse a conta do PagSeguro e emita, 

manualmente, a fatura para enviá-la ao e-mail do cliente. Após isso, é necessário aguardar o 

pagamento para que a próxima etapa seja iniciada. A Figura 12, expõe quais são os processos 

principais para a etapa de Produção. 

 

 

4. BPMN Nível 1: Produção 

 
Figura 12- BPMN nível 1 (processos): Produção. 

Fonte: O próprio autor. 
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A Figura 12, Produção, representa os processos principais para fabricação de uma peça 

em três dimensões. Quando ocorre a confirmação do pagamento do cliente, é realizado o 

registro da venda. Após isso, caso o modelo 3D esteja finalizado, o processo segue para a 

impressão. Caso contrário, o modelo computacional do produto deve ser criado, processo de 

Design, para que a peça seja impressa. A Figura 13, a seguir, demonstra as atividades 

exercidas no processo de Registro de Vendas. 

 

5. BPMN Nível 2: Registro de Vendas 

 
Figura 13- BPMN nível 2 (atividades): Registro de Vendas. 

Fonte: O próprio autor. 

 

A Figura 13, Registro de Vendas, apresenta que, após a confirmação de pagamento, é 

exigido inserir as informações do pedido na fila de Design, caso necessário criar ou modificar 

o modelo 3D, ou para a fila de Impressão, caso não seja. Essa atividade é realizada 

manualmente por um colaborador da empresa e esse registro é feito através de planilhas. A 

Figura 14, a seguir, mostra as atividades realizadas durante o processo de Impressão da peça. 
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6. BPMN Nível 2: Impressão 

 
Figura 14- BPMN nível 2 (atividades): Impressão 

Fonte: O próprio autor. 
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A Figura 14, acima, mostra as etapas para que o processo de Impressão seja concluído. É 

fundamental conectar o computador a máquina e, caso seja necessário, trocar o filamento 

plástico para a cor desejada. Para isso, deve-se aquecer o bico extrusor e trocar o carretel que 

contém o filamento. Na sequência, é necessário limpar o vidro em que a peça será fixada, 

aplicar um produto fixador e prendê-lo a mesa de impressão. Após isso, aquece-se a 

plataforma de impressão para que a fabricação se inicie. Durante a impressão, é importante 

analisar a primeira camada, pois ela fornece indícios de como ficará a qualidade da peça. Caso 

esteja adequada, aguarda-se o fim da impressão.  Se a camada estiver inadequada, deve-se 

interromper a impressão, ajustá-la e começar novamente. Para retirar a peça do vidro é 

necessário esperar a mesa esfriar para que a mesma se solte facilmente. A Figura 15, a seguir, 

mostra como é realizado o processo de Pós Produção. 
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7. BPMN Nível 1: Pós Produção 

 
Figura 15- BPMN nível 1 (processos): Pós Produção. 

Fonte: O próprio autor. 
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Na etapa de Pós Produção, conforme Figura 15, inicialmente é realizada uma Inspeção 

Visual com o intuito de verificar a qualidade do objeto. Caso a Inspeção visual reprove, ou 

seja, não há condições de envio para o cliente, deve-se imprimir a peça novamente. Caso a 

qualidade seja satisfatória, é necessário verificar se o produto necessita de algum tipo de 

acabamento. Se afirmativo, realiza-se o Acabamento antes da Embalagem/ Identificação. 

Caso negativo a embalagem/ identificação é realizada. Após isso, acontece a postagem/ 

entrega do produto e, se houver algum defeito com o pedido e o cliente informar é realizado o 

Pós Venda para entendimento e resoluções dos problemas. A Figura 16, na sequência, mostra 

as atividades realizadas no processo de Acabamento. 
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8. BPMN Nível 2: Acabamento 

 
Figura 16- BPMN nível 2 (atividades): Acabamento 

Fonte: O próprio autor. 
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No processo de Acabamento, conforme Figura 16, é necessário inicialmente identificar as 

peças a serem acabadas, pois todos os tipos de peças (com defeito, demonstrativas, 

aguardando embalagem e/ou acabamento) ficam misturadas em cima da mesa. Após isso, é 

necessário verificar qual o tipo de acabamento é necessário (Retirada de Suporte, Retirada de 

rebarba, Colagem ou Pintura). Na sequência, a peça é colocada novamente na mesa para 

aguardar o próximo processo. A Figura 17, a seguir, apresenta o mapeamento atual das 

atividades realizadas em Embalagem/ Identificação. 

 

9. BPMN Nível 2: Embalagem/ Identificação 

 

 
Figura 17- BPMN nível 2 (atividades): Embalagem/ Identificação. 

Fonte: O próprio autor. 

 

Para que o processo de Embalagem/ Identificação seja realizado, conforme Figura 17, é 

necessário, como visto anteriormente, procurar a peça a ser embalada na mesa onde os 

produtos ficam misturados. Após encontrada, deve-se consultar a planilha “Registro de 
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Vendas” para confirmar o pedido e coletar as informações do cliente com o objetivo de gerar 

a etiqueta de destinatário que será colada na caixa de envio. Com a caixa lacrada o pedido é 

separado para postagem. A Figura 18, abaixo, apresenta as atividades realizas no processo de 

Postagem e Entrega. 

 

10. BPMN Nível 2: Postagem/ Entrega 

 

 
 

Figura 18- BPMN nível 2 (atividades): Postagem/ Entrega. 

Fonte: O próprio autor. 

 

No processo de Postagem e Entrega do pedido, conforme visto na Figura 18, deve-se 

procurar a caixa a ser enviada. Na sequência o colaborador da empresa direciona-se ao 

Correio da cidade para realizar a postagem do produto. Nesse processo, o Correio gera uma 

nota fiscal que contém o CEP do destinatário e o código de rastreio. Para informar esse código 

ao consumidor, deve-se buscar o nome do cliente, pelo CEP, consultando a planilha Registro 
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de Venda. Caso receba a peça com algum dano, o cliente entra em contato com a empresa e o 

processo de Pós Venda se inicia. Caso o produto esteja correto e sem danos o processo é 

finalizado. A Figura 19, abaixo, mostra as atividades do Pós Venda. 

 

11. BPMN Nível 2: Pós Venda 

 

 
Figura 19- BPMN nível 2 (atividades): Pós Venda 

Fonte: O próprio autor. 

 

É importante considerar que as atividades realizadas no Pós Venda, de acordo com a 

Figura 19, só ocorrem caso o cliente relate algum erro no recebimento ou dano no produto. 

Geralmente, as principais problemas informados são: quebra do produto, erro no envio ou 

peça que não encaixa no aparelho (em caso de case para celular). Dessa forma, é necessário 
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entender o erro, em caso de quebra, para verificar se foi por mau uso ou se chegou com esta 

avaria para o cliente. Cada caso é analisado junto ao consumidor e geralmente a solução é a 

fabricação de uma nova peça ou, se for constatado mau uso, nada é realizado. 

Com isso, encerra-se o mapeamento atual do processo de Venda, Produção e Pós 

Produção e suas respectivas atividades. A próxima etapa, Aplicação da Análise e Melhoria de 

Processos, tem por objetivo identificar as oportunidades de melhoria e propor métodos 

alternativos de realização das tarefas que otimizem o fluxo do produto e informações. 

 

4.4 Aplicação da Análise e Melhoria de Processos 

A partir do mapeamento atual do processo crítico inicia-se a Fase III do projeto (conforme 

item 3.3 deste trabalho). Nesta etapa, primeiramente, foi apresentada uma breve 

contextualização estratégica de médio prazo da empresa, para que a análise esteja alinhada 

com os objetivos futuros da organização. Após isso, realizou-se um estudo com o intuito de 

identificar as principais oportunidades de melhoria do processo mapeado. Na sequência, 

buscou-se apontar as principais causas dos problemas identificados e propor soluções para os 

mesmos. A partir daí, foram propostas ações que buscam otimizar os desvios encontrados. Por 

fim, foi realizado o redesenho do processo englobando as melhorias sugeridas. 

 

4.4.1 Contextualização estratégica de médio prazo 

Conforme observado durante a coleta de dados, a organização não possui diretrizes 

estratégicas e as atividades são realizadas conforme o aparecimento da demanda. Dessa 

forma, coletou-se informações com os sócios para verificar a visão da empresa para um 

período de médio prazo, que corresponde de 1 a 5 anos. 

De acordo com os sócios, o objetivo principal da empresa é tornar a impressão 3D 

acessível a todos os públicos, ou seja, fabricar e vender qualquer produto que seja possível de 

ser modelado computacionalmente em três dimensões. Além disso, escolheram crescer 

através de capital próprio, ou seja, evitar pegar empréstimos e recusar dinheiro de 

investidores.  

Para que se consiga atingir esse objetivo, os sócios tem consciência da necessidade de 

mudar a sede da empresa para um ambiente maior e mais confortável, pois o local atual já está 

pequeno para a operacionalização. Outro ponto colocado é aumentar os pontos de venda da 

organização, pois hoje concentram-se somente nas redes sociais (não há nenhuma loja física 
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ou virtual). Além disso, deve-se aumentar a equipe de colaboradores, pois os mesmos já 

realizam muitas atividades, e o número de impressoras, devido ao aumento considerável da 

demanda. 

Com isso, para que se consiga alcançar o que foi expresso, é necessário ter um capital de 

giro adequado para arcar com os investimentos necessários e o aumento do custo operacional 

da empresa. Dessa forma, verifica-se que é de extrema importância o aumento das vendas 

para que a organização tenha um maior caixa para atender aos requisitos definidos pelos 

donos. 

 

4.4.2 Análise do Processo 

A partir da representação do estado atual (conforme item 4.3.2 deste projeto) buscou-se 

identificar os principais problemas para o processo. É importante destacar que os desvios 

foram levantados juntamente com a equipe envolvida nas atividades por meio de reuniões e 

observações durante a realização das tarefas. Outro ponto a ser observado é que a 

contextualização estratégica de médio prazo foi considerada para a identificação de outras 

oportunidades de melhoria.  

As identificações dos problemas foram expressas, por meio de quadros, da seguinte 

forma: Os desvios observados foram apresentados. Após isso, foram apontados onde eles 

estão localizados no mapeamento. Na sequência foi realizada uma explicação de como os 

erros estavam ocorrendo. Por fim, as possíveis causas e os principais efeitos das desconexões 

foram levantados. O resultado é apresentado a seguir: 

 

Quadro 6- Problema 01 identificado no processo 

Identificação 1: 

Não há definição de cargos e atividades. 

Rastreabilidade no mapeamento: 

Todos. 

Contexto atual: 

No contexto atual da organização, como a mesma possui poucos colaboradores, não existe alocação dos mesmos 

nos setores, ou seja, todos fazem várias atividades. 
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Possíveis Causas: 

1.  Poucos colaboradores para definir atividades e cargos. 

2. Outras prioridades a serem resolvidas na empresa. 

Problema(s) gerado(s): 

1. Falta de planejamento pessoal das tarefas diárias. 

2. Falta de definição de responsabilidades. 

3. Ocasionar falhas na comunicação. 

Fonte: O próprio autor. 

Nota-se que, na empresa em questão, os setores são conhecidos, porém não há uma 

definição concreta e precisa de cargos e atividades. Algumas atividades podem ser realizadas 

por todos os colaboradores, sem definição de um responsável fixo. Isso tende a dificultar o 

planejamento das tarefas diárias, definição de responsabilidades e falhas de comunicação 

devido à dificuldade de saber se a atividade já foi realizada e por quem. 

 

Quadro 7- Problema 02 identificado no processo 

Identificação 2: 

Tempo elevado no fechamento dos pedidos. 

Rastreabilidade no mapeamento: 

Venda – Atendimento ao cliente. 

Contexto atual: 

Para realizar o fechamento do pedido o consumidor precisa entrar em contato com a empresa através das redes 

sociais, e-mail ou aplicativo de comunicação. Após isso, o colaborador responsável pegará os dados e gerará o 

boleto do pagamento manualmente através do site PagSeguro e enviará para o cliente por e-mail. 

Possíveis Causas: 

1. Falta de outros canais de comunicação. 

2. Falta de um processo sistêmico de fechamento de pedido. 

Problema(s) gerado(s): 

1. Necessidade de um colaborador responder a todas as dúvidas dos clientes pelas redes sociais, e-

mail ou aplicativo de comunicação.  

2. Geração do boleto e coleta de informações são feitas manualmente. 

3. Perda de vendas por necessitar enviar dados pessoais por Whatsapp, Facebook ou E-mail.  

Fonte: O próprio autor. 



62 

 

 

Durante a coleta de dados, foi relatado que a empresa, por vender seus produtos apenas 

pelas redes sociais, realiza o contato direto com o cliente, ou seja, para que o pedido seja 

finalizado, é necessário o consumidor enviar todas as informações por WhatsApp, Facebook 

ou E-mail. Normalmente isso gera uma desconfiança na compra, pois é necessário informar 

alguns dados pessoais para dar continuidade ao pedido. Além disso, o boleto de pagamento 

deve ser gerado manualmente pela empresa, ou seja, todos os dados informados anteriormente 

devem ser inseridos na geração do boleto e, após a emissão do mesmo, o colaborador 

responsável deve enviar por e-mail ao cliente.  

 

Quadro 8- Problema 03 identificado no processo. 

Identificação 3: 

As mensagens dos clientes são respondidas no momento em que são recebidas. 

Rastreabilidade no mapeamento: 

Venda- Atendimento ao cliente 

Contexto atual: 

Como a empresa não possui outro ponto de venda além das redes sociais, com o objetivo de aumentar as vendas, 

a empresa paga para impulsionar um anúncio. Desta forma, o mesmo é visualizado por milhares de pessoas. 

Com isso, chegam diversas mensagens com dúvidas a respeito do produto. Atualmente a política da empresa é 

responder à mensagem assim que a mesma é recebida. 

Possíveis Causas: 

1. Necessidade de aumentar as vendas. 

2. Gerar um atendimento rápido ao cliente. 

3. Não há uma definição de horário para atendimento ao cliente. 

Problema(s) gerado(s): 

Redução no número de atividades realizadas pelo colaborador durante o dia devido ao envolvimento constante 

na resposta ao contato do cliente. 

Fonte: O próprio autor. 

 

Atualmente a empresa recebe muitos contatos de clientes, devido ao impulsionamento 

das publicações nas redes sociais. Com o objetivo de atender ao cliente o mais rápido possível 

os colaboradores tem a prática de responder as mensagens assim que chegam. Porém, dessa 

forma, perde-se bastante tempo nesse contato, impossibilitando a realização de outras tarefas. 
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Quadro 9- Problema 04 identificado no processo. 

Identificação 4: 

Dependência de um único colaborador para realizar o design dos produtos. 

Rastreabilidade no mapeamento: 

Produção – Design 

Contexto atual: 

Nem todos os colaboradores da empresa sabem utilizar o software de modelagem 3D.  

Possíveis Causas: 

1. Falta de Treinamento. 

2. Elevado número de outras atividade a serem feitas. 

Problema(s) gerado(s): 

A fila de Design é um dos gargalos do processo produtivo, devido ao alto volume de modelos a serem feitos/ 

modificados, para uma única pessoa realizar. 

 Fonte: O próprio autor. 

 

Foi identificado que somente um colaborador tem habilidades necessárias para realizar a 

modelagem computacional das peças. Todas as impressões necessitam desse modelo e, no que 

diz respeito às cases de celular personalizadas (produto mais vendido pela empresa), existem 

diversas possibilidades devido ao tipo de celular e “estampa” requerida. Dessa forma, o 

modelo computacional torna-se o gargalo do processo, devido ao alto volume de pedidos e 

poucas pessoas com habilidades para auxiliar nessa atividade. 

 

Quadro 10- Problema 05 identificado no processo. 

Identificação 5: 

Aquecimento da mesa de impressão ocorre somente após a troca de filamento. 

Rastreabilidade no mapeamento: 

Produção - Impressão 

Contexto atual: 

Durante o processo de impressão 3D, quando é necessário trocar o filamento, a etapa de aquecimento da mesa é 

feita somente após o término da troca da bobina. 
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Possíveis Causas: 

1.  Costume na realização das atividades. 

2.  Falta de uma análise crítica do processo. 

3.  Falta de procedimento para as atividades. 

Problema(s) gerado(s): 

Aumento no tempo de setup de impressão em cerca de 15 minutos. 

Fonte: O próprio autor. 

 

Na maioria das vezes, é necessário realizar a troca de filamento para dar início a próxima 

impressão. Atualmente a troca da bobina é executada e somente após o término desta etapa 

inicia-se o aquecimento da mesa de impressão. Com isso, perde-se por volta de 15 minutos 

por impressão no aguardo do aquecimento da mesa. 

 

Quadro 11- Problema 06 identificado no processo 

Identificação 6: 

Aguardo no esfriamento da mesa de impressão para retirada da peça. 

Rastreabilidade no mapeamento: 

Produção - Impressão 

Contexto atual: 

Após o término da impressão, espera-se um tempo até o vidro esfriar e o colaborador poder retirar a peça da 

impressora. 

Possíveis Causas: 

1. Não identificação de uma possível oportunidade de melhoria. 

2. Costume na realização das atividades. 

3. Falta de procedimento para as atividades. 

Problema(s) gerado(s): 

1. Impressora fica indisponível durante o esfriamento. 

2. Aumento no tempo de entrega do produto ao cliente. 

3. Perda de tempo produtivo. 

Fonte: O próprio autor. 

Ao final do processo de impressão da peça, espera-se um tempo até que a mesa de 

impressão esfrie para que, desta forma, seja possível retirar o vidro em que a peça é 
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construída de forma a não queimar as mãos. Porém, com esta espera a impressora não pode 

ser utilizada para a próxima impressão e, além disso, a peça fica impossibilitada de seguir 

para próxima etapa. 

 

Quadro 12- Problema 07 identificado no processo. 

Identificação 7: 

Peças sem locais apropriados para expedição e/ou acabamento. 

Rastreabilidade no mapeamento: 

Pós Produção- Acabamento 

Contexto atual: 

As peças finalizadas, aguardando acabamento e com defeito ficam misturadas em cima da mesa. 

Possíveis Causas: 

 

1. Falta de definição e identificação de um local adequado para disposição das peças. 

2. Falta de organização do local de trabalho. 

3. Com o aumento da demanda, o escritório já não comporta o volume de peças. 

Problema(s) gerado(s): 

1. Com essa mistura há um tempo de procura para identificar a peça que será acabada e/ou embalada. 

2.  Erros podem ocorrer durante o envio das peças, pois peças com defeito ficam no mesmo local que 

peças aguardando próxima etapa. 

3. Como muitas peças ficam misturadas pode ocorrer a queda e dano das mesmas. 

Fonte: O próprio autor. 

 

Observa-se que na empresa não existe locais determinados para dispor os diferentes tipos 

de peças (Defeituosas, Aguardando Acabamento, Aguardando Embalagem/ Identificação, 

Aguardando Expedição). Todas elas ficam misturadas no mesmo local (em cima de uma 

mesa) que, em alguns momentos, os colaboradores utilizam para trabalho. Com isso, em 

várias tarefas os colaboradores devem procurar e conferir as peças antes da realização da 

atividade. Além disso, peças defeituosas podem ser confundidas e enviadas para o cliente. 

Outro fator é que, com a utilização da mesa para outras finalidades, as peças podem cair no 

chão e serem danificadas. 
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Quadro 13- Problema 08 identificado no processo. 

Identificação 8: 

Não há definição de dias/horários para envio de produtos. 

Rastreabilidade no mapeamento: 

Pós Produção- Postagem/ Entrega 

Contexto atual: 

O colaborador atualmente se desloca várias vezes durante a semana entregar peças aos Correios. 

Possíveis Causas: 

1. Não definição de número de peças mínimas para realizar a postagem. 

2. Não há planejamento de ida aos Correios. 

3. A quantidade de vendas varia a cada semana. 

Problema(s) gerado(s): 

1. Gasto elevado com combustível. 

2. Necessidade do colaborador parar as atividades que estão sendo realizadas para realizar a postagem 

das peças. 

3. Necessidade de ir várias vezes durante a semana para realizar a postagem das peças. 

Fonte: O próprio autor. 

 

O processo de entrega do pedido é feito pelos Correios. No entanto, deve-se realizar a 

postagem dos produtos na agência que fica distante do escritório. Foi observado que a 

empresa não possui quantidade de pedidos mínima ou dias definidos para postagem o que 

gera idas não planejadas aos Correios. Isso resulta na ausência temporária de um colaborador 

no escritório para realizar o processo de Postagem. 

 

 Quadro 14- Problema 09 identificado no processo. 

Identificação 9: 

Calculo do frete é feito manualmente. 

Rastreabilidade no mapeamento: 

Venda- Atendimento ao Cliente. 

Contexto atual: 

Além do preço do produto, deve ser informado o valor do frete ao cliente. Para isso, a empresa precisa calculá-lo 

nos sites dos Correios digitando o CEP da empresa e o do cliente, além do peso da caixa. 
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Possíveis Causas: 

1. Não há outros canais de venda. 

2. Não utilização de mecanismos que evitem o cálculo manual. 

Problema(s) gerado(s): 

1. Dependência de um colaborador para cálculo do frete durante orçamento. 

2. Podem ocorrer erros (digitação, troca de CEPs, por exemplo) que fazem diferença no preço final do 

pedido. 

Fonte: O próprio autor. 

 

De acordo com o que foi observado no processo de Venda, para informar o valor total do 

pedido ao cliente, é necessário calcular o frete manualmente, pois a empresa realiza as vendas 

de seus produtos através das redes sociais. Para isso, é necessário que um colaborador acesse 

a página dos Correios (com informações do CEP e peso da encomenda) para que consiga 

obter o valor a ser pago pelo consumidor. 

Quadro 15- Problema 10 identificado no processo. 

Identificação 10: 

Modelos 3D não são armazenados em plataforma segura logo após serem finalizados. 

Rastreabilidade no mapeamento: 

Produção- Design 

Contexto atual: 

Os modelos 3D são realizados e nem sempre são salvos no mesmo dia na plataforma designada (Google Drive) 

para proteção de arquivos. Normalmente ficam no notebook de quem o modelou e, dessa forma, corre o risco de 

perda dos arquivos caso o computador dê problema.  

Possíveis Causas: 

1. Muitas tarefas a serem executadas. 

2. Esquecimento por parte do Designer. 

3. Falta de procedimento para as atividades. 

Problema(s) gerado(s): 

1. Perda de modelos 3D. 

2. Retrabalho na confecção dos modelos. 

3. Atraso no pedido dos clientes.  

Fonte: O próprio autor. 
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Após a finalização do Design da peça a ser fabricada pela impressora 3D, o responsável 

não costuma salvar os modelos em uma plataforma segura. Com isso, caso ocorra algum 

problema com o notebook do designer, esses arquivos podem ser perdidos gerando um 

retrabalho na criação do documento e, dependendo da dificuldade da modelagem, atraso na 

entrega do pedido ao cliente.  

 

Quadro 16- Problema 11 identificado no processo. 

Identificação 11: 

Indicadores criados não são atualizados corretamente. 

Rastreabilidade no mapeamento: 

Todos 

Contexto atual: 

Os indicadores criados no início da operacionalização da empresa não são atualizados corretamente. Existem 

planilhas criadas, mas não são atualizadas diariamente. 

Possíveis Causas: 

1. Muitas tarefas a serem executadas. 

2. Esquecimento dos colaboradores. 

3. Pouco tempo disponível para análise dos indicadores. 

Problema(s) gerado(s): 

1. Reduz a capacidade de interpretação de como a empresa está funcionando atualmente. 

2. Reduz a capacidade de entender onde a empresa precisa melhorar. 

3. Dificulta a definição e acompanhamento de metas de produção e estratégias de atuação. 

Fonte: O próprio autor. 

 

Durante a coleta de dados na empresa foi observado que os indicadores criados não são 

atualizados constantemente devido, principalmente, ao esquecimento ou sobrecarga de 

atividades dos colaboradores. Isso dificulta a verificação de como a empresa está operando e 

onde necessita melhorar. Além disso, a definição de metas fica complicada devido à ausência 

de dados para acompanhamento e comparação. 
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Quadro 17- Problema 12 identificado no processo. 

Identificação 12: 

Não há um Planejamento e Controle da Produção na empresa.  

Rastreabilidade no mapeamento: 

Produção- Registro de Venda. 

Contexto atual: 

A produção não tem um planejamento determinado. A empresa define o que vai ser produzido no momento da 

próxima impressão. 

Possíveis Causas: 

1. Sobrecarga de atividades. 

2. Demanda inconstante. 

3. Falta de definição de setores e atividades. 

Problema(s) gerado(s): 

1. Perda de tempo produtivo com decisões de fila. 

2. Atraso na entrega. 

Fonte: O próprio autor. 

 

Durante o mapeamento do estado atual na empresa, foi observado que o Planejamento da 

Produção ocorre somente na hora da impressão, ou seja, perde-se tempo produtivo para 

identificar qual será a próxima peça a ser fabricada em detrimento se a fila já estivesse 

definida. 

 

Quadro 18- Problema 13 identificado no processo. 

Identificação 13: 

Pós Venda só é realizado em caso de problemas com o produto. 

Rastreabilidade no mapeamento: 

Pós Produção- Pós Venda 

Contexto atual: 

A empresa só realiza o Pós Venda caso o cliente relate algum problema com o produto. Não há um 

relacionamento com o cliente após a entrega para acompanhamento do uso do produto. 

Possíveis Causas: 

1. Colaboradores da empresa com pouco tempo disponível para essa atividade. 

2. Não há um indicador para medir a satisfação do cliente. 

3. A empresa não considera importante realizar o acompanhamento do uso do produto. 
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Problema(s) gerado(s): 

1. Não há como quantificar a satisfação do cliente com o produto recebido. 

2. Pode-se criar um desgaste na relação entre empresa e cliente. 

3. Sem o feedback do cliente é mais difícil enxergar melhorias nos produtos. 

4. Sem o feedback do cliente fica mais difícil observar novas tendências. 

Fonte: O próprio autor. 

 

Foi observado que o processo de Pós Venda só é iniciado caso algum defeito com o 

produto seja relatado pelo cliente. Dessa forma, pode gerar um desgaste na relação com o 

cliente, pois somente os feedbacks negativos são apresentados e, além disso, não ocorre o 

monitoramento no desempenho do produto.  

Além dos problemas identificados no mapeamento do processo crítico, com a realização 

da contextualização estratégica, também foram observados alguns pontos de melhoria gerais. 

Os mesmos representam identificações que não estão vinculados diretamente apenas com um 

processo específico, mas com todo o fluxo de atividades desempenhadas pela empresa. São 

apresentados a seguir: 

Quadro 19- Problema 14 identificado no processo. 

Identificação 14: 

Poucos colaboradores para realização de todas as atividades. 

Rastreabilidade no mapeamento: 

N/A. 

Contexto atual: 

Para todos os processos descritos existem apenas dois colaboradores para realiza-los.  

Possíveis Causas: 

1. Não há capital de giro suficiente para contratação de novos funcionários. 

2. É necessário treinamento para contratar novas pessoas. 

3. Falta de tempo disponível para realização de recrutamento e treinamentos. 
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Problema(s) gerado(s): 

1. Colaboradores sobrecarregados. 

2. Tarefas são realizadas rapidamente. 

3. Ocorre o esquecimento de algumas etapas. 

4. Aumenta a chance de erros. 

5. Dificuldade dos sócios de terem tempo de pensarem em novas estratégias de crescimento. 

6. Cada sócio fica responsável por vários setores. 

Fonte: O próprio autor. 

 

 Os sócios relataram diversas vezes a dificuldade de gerenciar e conduzir todas as 

atividades quando apenas duas pessoas, neste caso eles próprios, estão envolvidas. De acordo 

com o que foi expresso, com a responsabilidade de diversos setores as tarefas são realizadas 

mais rápido, aumentando a chance de erros e esquecimentos. Além disso, os sócios não 

conseguem se reunir devidamente para pensar em novas estratégias de crescimento, pois, para 

isso, devem deixar de executar as atividades operacionais da organização.  

  

Quadro 20- Problema 15 identificado no processo. 

Identificação 15: 

Demanda de pedidos já não é suficiente para o número de impressoras disponíveis. 

Rastreabilidade no mapeamento: 

N/A. 

Contexto atual: 

Atualmente a empresa possui duas impressoras que só imprimem uma peça por vez. Os produtos mais vendidos 

demoram entre 45 e 60 min para serem impressos, sem inserir o tempo de setup da impressão.  

Possíveis Causas: 

1. Aumento no número de pedidos. 

2. Crescimento da empresa. 

3. Maior divulgação nas redes sociais. 

Problema(s) gerado(s): 

1. Pedidos demoram mais a serem entregues. 

2. Caso dê algum problema com uma impressora os pedidos poderão ser atrasados. 

3. Não há possibilidade de realizar a manutenção preventiva nas máquinas. 

Fonte: O próprio autor. 
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 Com o número de curtidas na página do Facebook aumentando rapidamente, o número 

de pedidos também teve um aumento considerável. Com isso, as duas impressoras ficaram 

totalmente sobrecarregadas e, caso ocorra algum problema com alguma delas, os pedidos tem 

alta possibilidade de serem entregues fora do prazo acordado. Além disso, dificulta a 

realização da manutenção preventiva nas máquinas devido ao grande número de pedidos.  

 

Quadro 21- Problema 16 identificado no processo. 

Identificação 16: 

Local atual encontra-se pequeno para operacionalização da empresa. 

Rastreabilidade no mapeamento: 

N/A. 

Contexto atual: 

Atualmente a empresa possui uma sala pequena onde funcionam todos os processos da organização e os estoques 

(caixas para envio, filamentos, produtos de limpeza e etc.) são armazenados. 

Possíveis Causas: 

1. Aumento da demanda. 

2. Aumento do estoque. 

Problema(s) gerado(s): 

1. Não há espaço para definição de setores. 

2. Aumenta a desorganização no local de trabalho. 

3. Chance de erros aumentam. 

Fonte: O próprio autor. 

       De acordo com o que foi relatado, o local onde a empresa está operando já não comporta 

mais suas atividades. Com o aumento da demanda e consequentemente do estoque necessário 

para atendê-la, o espaço para organização e realização das atividades foi reduzido 

consideravelmente. Além disso, o espaço não comporta confortavelmente mais pessoas, caso 

a organização deseje contratar. 

 

4.4.3 Melhoria do Processo- Soluções e Planejamento da Implementação 

Após a identificação dos problemas para o processo crítico, as soluções podem ser 

levantadas e os planos de ações podem ser definidos. Na sequência será realizada a 

priorização das mesmas com o objetivo de auxiliar na implementação. 
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4.4.3.1 Soluções e Planos de Ação 

Nesta etapa, foram utilizadas como base as questões apresentadas no item 3.3.3 deste 

projeto. As respostas basearam-se nas sugestões dos próprios colaboradores e observações 

feitas durante a coleta de informações.  

Além disso, é de fundamental importância definir o método como as ações serão 

implementadas. Recomenda-se a adoção de todas as soluções conforme possível, pois elas 

tendem a reduzir ou eliminar os problemas identificados no processo. 

Dessa forma, foi realizado um Plano de Ação que aborda os seguintes pontos: O que deve 

ser melhorado (What?), Onde deve ser melhorado (Where?), Qual o motivo (Why?), Quem é 

o responsável (Who?), Qual o prazo para realização (When?) e Como a ação deverá ser 

implementada (How?). O resultado é expresso a seguir: 

 

1. Plano de Ação para o Problema 01 

 

Quadro 22- Plano de Ação Problema 01. 

Problema 01 

Identificação: 

Não há definição de cargos/ atividades 

Problema: 

1. Falta de planejamento pessoal das tarefas diárias. 

2. Falta de definição de responsabilidades. 

3. Ocasionar falhas na comunicação. 

Solução Proposta 01 

O quê? Realizar a definição de cargos e atividades por colaborador. 

Onde? Na empresa. 

Por quê? Com o intuito de proporcionar um melhor planejamento na execução das atividades. 

Quem? Todos os colaboradores. 

Quando? Imediato. 

Como? 

1. Levantar quais atividades já foram feitas pelos colaboradores e como foi o desempenho. 

2. Definir setor em que o colaborador sinta-se confortável em atuar. 

3. Criar documento que registre as atividades feitas por setor como, por exemplo, descrição de cargos.  

Fonte: O próprio autor. 
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Conforme Plano de Ação para o Problema 01, sugere-se realizar a definição de cargos e 

atividades da empresa com o objetivo de proporcionar um melhor planejamento das tarefas 

diárias. Nesta solução é importante relacionar os setores com as atividades e verificar qual 

colaborador se sente confortável e seguro na realização das mesmas. Além disso, é 

fundamental realizar o registro dessa divisão para consulta e futuras contratações. 

 

2. Plano de Ação para o Problema 02 

Quadro 23- Plano de Ação Problema 02. 

Problema 02 

Identificação: 

Tempo elevado no fechamento dos pedidos. 

Problema: 

1. Necessidade de um colaborador responder a todas as dúvidas dos clientes pelas redes sociais, e-mail ou 

aplicativo de comunicação.  

2. Geração do boleto e coleta de informações são feitas manualmente. 

3. Perda de vendas por necessitar enviar dados pessoais por Whatsapp, Facebook ou E-mail. 

Solução Proposta 02 

O quê? Criação de uma loja virtual. 

Onde? Na empresa. 

Por quê? 

1. Reduz o contato com a grande maioria dos clientes, pois o fechamento do pedido é feito 

diretamente no site da empresa. 

2. Agiliza o processo de fechamento do pedido. 

3. Elimina as atividades de geração de boleto e coleta de informações que são feitas 

manualmente. 

4. Aumenta a confiança perante aos clientes para realização da compra. 

Quem? Equipe de Vendas. 

Quando? 6 meses. 

Como? 

1.  Buscar formas alternativas dos tipos de lojas virtuais existentes e seus custos. 

2. Verificar qual tipo melhor se adapta ao momento atual da empresa. 

3. Definir períodos para criação da loja virtual. 

4. Treinar os envolvidos no processo. 

Fonte: O próprio autor. 
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Conforme Plano de Ação do Problema 02, é sugerido a criação de uma loja virtual para a 

empresa. Isso ampliaria a capacidade de venda da mesma, pois aumentaria a confiabilidade do 

cliente no produto adquirido e na empresa. Além disso, reduziria o número de contatos de 

clientes (pois todas as informações necessárias estariam na descrição do produto no site) e 

eliminaria a emissão de boleto, pois a mesma seria realizada na loja virtual. Com isso, o 

processo de fechamento de pedido ficaria mais rápido e daria oportunidade de utilizar o 

colaborador em outras atividades. 

 

3. Plano de Ação para o Problema 03 

Quadro 24- Plano de Ação Problema 03. 

Problema 03 

Identificação: 

As mensagens dos clientes são respondidas no momento em que são recebidas. 

Problema: 

Redução no número de atividades realizadas pelo colaborador durante o dia, devido ao envolvimento constante 

na resposta ao contato do cliente. 

Solução Proposta 03 

O quê? Definir períodos do dia para atendimento ao cliente. 

Onde? Processo de Atendimento ao Cliente. 

Por quê? Para não atrapalhar as outras atividades que são desenvolvidas ao longo do dia. 

Quem? Equipe de Vendas. 

Quando? Imediato. 

Como? 
1. Definir tempo necessário para atender os clientes. 

2. Reservar período do dia para responder os contatos. 

Fonte: O próprio autor. 

 

Conforme Plano de Ação do Problema 03, mesmo com a criação da loja virtual, sugerido 

no Quadro 23, as mensagens dos consumidores chegarão devido a divulgação no Facebook, 

porém em menor quantidade. Dessa forma, deve-se definir o melhor período do dia para 
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responder os questionamentos. Com isso, o colaborador poderá focar em outras atividades e, 

consequentemente, sua produtividade tende a aumentar. 

 

4. Plano de Ação para o Problema 04 

Quadro 25- Plano de Ação Problema 04. 

Problema 04 

Identificação: 

Dependência de um colaborador para realizar o design dos produtos. 

Problema: 

A fila de Design é um dos gargalos do processo produtivo, devido ao alto volume de modelos a serem feitos/ 

modificados, para uma única pessoa realizar. 

Solução Proposta 04 

O quê? Ampliar o número de colaboradores com habilidades de Design. 

Onde? Processo de Design. 

Por quê? Porque há um alto volume de modelos a serem realizados para uma única pessoa. 

Quem? Designer. 

Quando? 1 mês. 

Como? 

1. Contratar pelo menos mais um colaborador para este setor.  

2. Fornecer treinamento aos outros colaboradores de como utilizar os programas. 

3. Entregar modelos mais fáceis de serem modelados para os colaboradores recém treinados. 

4. Criar procedimento das informações básicas necessárias no desenvolvimento do design.  

Fonte: O próprio autor. 

 

Conforme Plano de Ação do Problema 04, sugere-se realizar a contratação e treinamento 

dos colaboradores da empresa para que saibam utilizar os programas necessários e auxiliem 

na modelagem computacional das peças. Com isso, mais modelos serão finalizados e, 

consequentemente, o tempo de entrega do produto ao cliente será reduzido. 
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5. Plano de Ação para o Problema 05 

Quadro 26- Plano de Ação Problema 05. 

Problema 05 

Identificação: 

Aquecimento da mesa de impressão ocorre somente após a troca de filamento 

Problema: 

Aumento no tempo de setup de impressão em cerca de 15 minutos. 

Solução Proposta 05 

O quê? Adiantar o processo de aquecimento da mesa de impressão. 

Onde? Processo de Impressão. 

Por quê? Reduz o tempo no setup da impressora. 

Quem? Responsável pela Impressão. 

Quando? Imediato. 

Como? 
Durante a troca de filamento ou limpeza do vidro, realizar simultaneamente o aquecimento da 

mesa de impressão. 

Fonte: O próprio autor. 

 

Conforme Plano de Ação do Problema 05, é sugerido o adiantamento do processo de 

aquecimento da mesa de impressão de forma que ocorra antes da troca de filamento. Com 

isso, ganha-se tempo no processo de produção da peça e aumenta a produtividade da empresa. 

 

 

6. Plano de Ação para o Problema 06 

Quadro 27- Plano de Ação Problema 06. 

Problema 06 

Identificação: 

Aguardo no esfriamento da mesa de impressão para retirada da peça. 
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Problema: 

1. Impressora fica indisponível. 

2. Aumento no tempo de entrega do produto ao cliente. 

3. Perda de tempo produtivo. 

Solução Proposta 06 

O quê? Adiantar processo de retirada de peça da impressora. 

Onde? Processo de Impressão. 

Por quê? 

1. Impressora fica livre mais rapidamente para próxima impressão. 

2. A peça fica disponível para acabamento mais rapidamente. 

3. A mesa de impressão não esfria completamente e ganha-se tempo, pois não é necessário 

aquecê-la desde o início. 

Quem? Responsável pela Impressão. 

Quando? Imediato. 

Como? 

1. Utilizar luva de proteção. 

2. Ao término da impressão, retirar o vidro com a luva. 

3. Colocar o vidro na geladeira. 

4. Preparar próximo vidro. 

Fonte: O próprio autor. 

 

Conforme Plano de Ação do Problema 06, é recomendável que o colaborador responsável 

pela impressão retire o vidro com a peça assim que o processo de impressão seja encerrado e 

coloque-o na geladeira. Para isso, é importante mencionar que a empresa necessitará de uma 

luva de proteção que evite a queima das mãos. Com isso, a impressora fica livre para próxima 

fabricação, a peça será direcionada para a próxima etapa mais rapidamente e não há 

necessidade de esperar a mesa esfriar para depois reaquecê-la totalmente para próxima 

impressão. 
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7. Plano de Ação para o Problema 07 

Quadro 28- Plano de Ação Problema 07. 

Problema 07 

Identificação: 

Peças sem locais apropriados para expedição e/ou acabamento. 

Problema: 

1. Com essa mistura há um tempo de procura para identificar a peça que será acabada e/ou embalada. 

2.  Erros podem ocorrer durante o envio das peças, pois peças com defeito ficam no mesmo local que 

peças aguardando próxima etapa. 

3. Como muitas peças ficam misturadas pode ocorrer a queda e dano das mesmas. 

Solução Proposta 07 

O quê? Definir locais para armazenamento das peças. 

Onde? Processos de Impressão, Acabamento e Postagem/ Entrega. 

Por quê? 

1. Elimina-se a busca pela peça. 

2. Com a definição de locais fica mais fácil verificar quantas peças faltam ser acabadas, 

embaladas e expedidas. 

3. Reduz o envio de peças com defeito. 

4. Escritório fica mais organizado. 

Quem? Setor Operacional e Comercial. 

Quando? Início Imediato. 

Como? 

1. Definir melhor local para separação das peças. 

2. Identificar os locais para peças com Defeito, que necessitam de Acabamento e para 

embalagem/ Identificação. 

Fonte: O próprio autor. 

Conforme Plano de Ação do Problema 07, sugere-se definir, demarcar e identificar locais 

apropriados para se dispor as peças por tipo de tarefa (por exemplo, “Aguardando 



80 

 

Acabamento”, “Aguardando Embalagem/ Identificação” e “Aguardando Expedição”). Com 

isso, reduz a possibilidade de erros, danos e torna-se mais fácil identificar e verificar a 

quantidade de peças a serem trabalhadas em cada atividade.  

 

8. Plano de Ação para o Problema 08 

Quadro 29- Plano de Ação Problema 08. 

Problema 08 

Identificação: 

Não há definição de dias/horários para ida aos Correios durante a semana. 

Problema: 

1. Gasto elevado com combustível. 

2. Necessidade do colaborador parar as atividades que estão sendo realizadas para realizar a postagem das 

peças. 

3. Necessidade de ir várias vezes durante a semana para realizar a postagem das peças. 

Solução Proposta 08 

O quê? Definir melhores métodos para Postagem dos produtos. 

Onde? Processo de Postagem/ Entrega. 

Por quê? Para evitar que o colaborador perca tempo no trânsito em vários momentos durante a semana. 

Quem? Setor Comercial. 

Quando? 3 meses. 

Como? 
1. Definindo melhores dias e horários para ir aos Correios. 

2. Definir quantidade mínima de peças para serem enviadas. 

Fonte: O próprio autor. 

 

Conforme Plano de Ação do Problema 08, recomenda-se buscar informações a respeito de 

melhores dias e horários para o colaborador ir aos Correios. Além disso, sugere-se definir 

uma quantidade mínima de peças para que a postagem seja realizada. Com esse planejamento 

evita-se o deslocamento desnecessário. 
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9. Plano de Ação para o Problema 09 

Quadro 30- Plano de Ação Problema 09. 

Problema 09 

Identificação: 

Calculo do frete é feito manualmente. 

Problema: 

1. Dependência de um colaborador para cálculo do frete durante orçamento. 

2. Podem ocorrer erros (digitação, troca de CEPs, por exemplo) que fazem diferença no preço final do 

pedido. 

Solução Proposta 09 

O quê? Criação de uma loja Virtual. 

Onde? Processo de Venda. 

Por quê? 
1. Evita-se que um colaborador realize o cálculo do frete manualmente. 

2. Elimina a atividade de cálculo manual do frete. 

Quem? Setor de Vendas. 

Quando? 6 meses. 

Como? 

1.  Buscar formas alternativas dos tipos de lojas virtuais existentes e seus custos. 

2. Verificar qual tipo melhor se adapta ao momento atual da empresa. 

3. Definir períodos para criação da loja virtual. 

4. Treinar os envolvidos no processo. 

Fonte: O próprio autor. 

 

Conforme Plano de Ação do Problema 09, sugere-se a criação de uma loja virtual. Isso 

eliminaria a atividade de cálculo do frete por um colaborador da empresa, pois a compra seria 

efetuada diretamente no site. Com isso, permitiria que o responsável pela tarefa fosse alocado 

para realizar outras atividades. 

 



82 

 

10. Plano de Ação para o Problema 10 

Quadro 31- Plano de Ação Problema 10. 

Problema 10 

Identificação: 

Modelos 3D não são armazenados em plataforma segura logo após serem finalizados. 

Problema: 

1. Perda de modelos 3D. 

2. Retrabalho na confecção dos modelos. 

3. Atraso nos pedidos dos clientes. 

Solução Proposta 10 

O quê? Criar rotinas de armazenamento dos modelos 3D logo após a finalização dos mesmos. 

Onde? Processo de Design. 

Por quê? 
Evitar perda e, consequentemente, retrabalho caso aconteça algum problema com o computador 

utilizado para modelagem. 

Quem? Responsável pelo Design. 

Quando? Imediato. 

Como? 
1. Após finalização do modelo 3D salvá-lo sempre na pasta criada no Google Drive. 

2. Criar procedimento/ check list a ser seguido para os responsáveis pelo Design. 

Fonte: O próprio autor. 

Posto isso, conforme Plano de Ação do Problema 10, propõe a criação de rotina para 

lembrar que o responsável de Design deve, ao final da modelagem, inserir o arquivo criado na 

pasta existente no “Google Drive”. Um método utilizado pode ser a criação de um check-list 

ou procedimento, por exemplo. Com isso, evita-se a perda e, consequentemente, retrabalho na 

atividade mencionada. 
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11. Plano de Ação para o Problema 11 

Quadro 32- Plano de Ação Problema 11. 

Problema 11 

Identificação: 

Indicadores criados não são atualizados corretamente. 

Problema: 

1. Reduz a capacidade de interpretação de como a empresa está funcionando atualmente. 

2. Reduz a capacidade de entender onde a empresa precisa melhorar. 

3. Dificulta a definição e acompanhamento de metas de produção e estratégias de atuação. 

 

Solução Proposta 11 

O quê? Criar rotina de atualizações de indicadores. 

Onde? Todos os setores da empresa. 

Por quê? 

1. Com a interpretação dos Indicadores a definição e acompanhamento de metas torna-se mais 

fácil. 

2. Conhecimento de todos os colaboradores a respeito da situação da empresa. 

3. Informa onde a empresa necessita de oportunidades de melhoria. 

Quem? Responsável pela Qualidade. 

Quando? Início imediato. 

Como? 

1. Verificar quais setores precisam ser monitorados. 

2. Verificar se os indicadores já criados atendem a todos os setores anteriormente selecionados. 

3. Criar indicadores para os setores que não possuam. 

5. Definir periodicidade de análise. 

4. Criar procedimento/ check list para atualização de indicadores. 

Fonte: O próprio autor. 

Conforme Plano de Ação do Problema 11, recomenda-se a criação de rotinas de 

atualização dos indicadores. Para isso, deve-se verificar se os indicadores existentes atendem 

aos processos que deseja monitorar. Caso negativo, os indicadores devem ser criados ou 

melhorados. Após isso, deve-se definir a periodicidade de análise dos mesmos 

(semanalmente, mensalmente, anualmente, por exemplo). Por fim, deve-se criar 
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procedimentos ou check-list, por exemplo, para que seja implementada a cultura de 

atualização dos indicadores. 

 

12. Plano de Ação para o Problema 12 

Quadro 33- Plano de Ação Problema 12. 

Problema 12 

Identificação: 

Não há um Planejamento e Controle da Produção na empresa. 

Problema: 

1. Perda de tempo produtivo com decisões de fila. 

2. Atraso na entrega. 

Solução Proposta 12 

O quê? Criar setor de Planejamento e Controle da Produção e definir responsável. 

Onde? Na empresa. 

Por quê? Com o objetivo de otimizar o funcionamento das impressoras. 

Quem? Sócios. 

Quando? 2 meses. 

Como? 

1. Verificar colaborador com habilidades para planejar a produção. 

2. Criar procedimento para realização da atividade. 

3. Definir horário para realizar o planejamento da produção do dia seguinte. 

4. Colocar programação do próximo dia no Drive. 

Fonte: O próprio autor. 

Conforme Plano de Ação do Problema 12, verifica-se a necessidade de criação de um 

setor e um responsável pelo Planejamento da Produção. Neste processo, dever ser criado a fila 

do dia seguinte com o objetivo de otimizar o aproveitamento das impressoras. É aconselhável 

criar procedimento para realização das atividades para que se tenha registrado e padronizado 

as tarefas executadas. 
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13. Plano de Ação para o Problema 13 

Quadro 34- Plano de Ação Problema 13. 

Problema 13 

Identificação: 

Pós Venda só é realizado em caso de problemas com o produto. 

Problema: 

1. Não há como quantificar a satisfação do cliente com o produto recebido. 

2. Pode-se criar um desgaste na relação entre empresa e cliente. 

3. Sem o feedback do cliente é mais difícil enxergar melhorias nos produtos. 

4. Sem o feedback do cliente fica mais difícil observar novas tendências. 

Solução Proposta 13 

O quê? Implantar métodos de acompanhamento do uso do produto junto ao cliente. 

Onde? Processo de Pós Venda 

Por quê? 
1. Verifica a satisfação do cliente. 

2. Identifica os pontos fortes e fracos do produto. 

Quem? Setor Comercial. 

Quando? 3 meses. 

Como? 

1. Criar uma Pesquisa de Satisfação do Cliente. 

2. Envio da Pesquisa por e-mail. 

3. Análise da Pesquisa. 

Fonte: O próprio autor. 

Conforme Plano de Ação do Problema 13, recomenda-se a criação de uma pesquisa de 

satisfação que busque avaliar se o produto está desempenhando as características informadas. 

Com isso, oportunidades de melhorias baseadas nas informações dos clientes surgirão com o 

intuito de aperfeiçoar os produtos e aumentar a satisfação dos consumidores.  

 

14. Plano de Ação para o Problema 14 

Quadro 35- Plano de Ação Problema 14. 

Problema 14 

Identificação: 

Poucos colaboradores para realizar todas as atividades. 
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Problema: 

1. Colaboradores sobrecarregados. 

2. Tarefas são realizadas rapidamente. 

3. Ocorre o esquecimento de algumas etapas. 

4. Aumenta a chance de erros. 

5. Dificuldade dos sócios de pensarem em novas estratégias de crescimento. 

6. Cada sócio fica responsável por vários setores. 

Solução Proposta 14 

O quê? Contratar, pelo menos, mais um colaborador para auxiliar na execução das atividades. 

Onde? Na empresa. 

Por quê? Com o intuito de proporcionar uma melhor divisão de tarefas. 

Quem? Sócios da empresa. 

Quando? Quando caixa for adequado. 

Como? 

1. Verificar qual setor tem maior necessidade de um colaborador. 

2. Divulgar vaga. 

3. Realizar processo seletivo. 

4. Realizar treinamento do novo colaborador. 

Fonte: O próprio autor. 

De acordo com o Plano de Ação do Problema 14, propõe-se a contratação de, pelo 

menos, mais um colaborador. Desta forma, as atividades poderiam ser melhores divididas 

para que os sócios possam se concentrar em outras atividades como, por exemplo, criação de 

novas estratégias de crescimento. 

 

15. Plano de Ação para o Problema 15 

Quadro 36- Plano de Ações Problema 15. 

Problema 15 

Identificação: 

Demanda de pedidos já não é suficiente para o número de impressoras disponíveis. 

Problema: 

1. Pedidos demoram mais a serem entregues. 

2. Caso dê algum problema com uma impressora os pedidos poderão ser atrasados. 

3. Não há possibilidade de realizar a manutenção preventiva nas máquinas. 
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Solução Proposta 15 

O quê? Comprar, pelo menos, mais uma impressora. 

Onde? Na empresa. 

Por quê? 
Com o intuito de aumentar o volume produtivo e permitir o planejamento das manutenções da 

impressora. 

Quem? Sócios da empresa. 

Quando? Quando caixa for adequado. 

Como? 
1. Verificar qual modelo seria adequado ao atual momento da organização. 

2. Realizar compra. 

Fonte: O próprio autor. 

 

Conforme Plano de Ações do Problema 15, sugere-se a compra, quando possível, de uma 

nova impressora. Com isso, a capacidade produtiva da empresa aumentaria 50% para atender 

ao aumento provável da demanda após a criação da loja virtual. Além disso, o planejamento 

das manutenções preventivas das impressoras poderiam ser realizadas sem atraso nas entrega 

dos pedidos. 

16. Plano de Ação para o Problema 16 

Quadro 37- Plano de Ações Problema 16. 

Problema 16 

Identificação: 

Local atual encontra-se reduzido para operacionalização da empresa. 

Problema: 

1. Não há espaço para definição de setores. 

2. Aumenta a desorganização no local de trabalho. 

3. Chance de erros aumentam. 

 Solução Proposta 16 

O quê? Mudar local de operacionalização para local mais amplo. 

Onde? Na empresa. 
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Por quê? Necessidade de contratação de novos colaboradores e compra de novas impressoras. 

Quem? Sócios da empresa. 

Quando? Quando caixa for adequado. 

Como? 

1. Pesquisa de locais disponíveis. 

2. Verificação se o local atende aos requisitos da empresa. 

3. Formalização do contrato. 

4. Mudança. 

Fonte: O próprio autor. 

Segundo Plano de Ações do Problema 16, recomenda-se a mudança da empresa para um 

ambiente mais amplo, quando possível. Desta forma, a organização poderá receber novos 

colaboradores e impressoras de forma mais confortável e espaçosa. Além disso, os estoques 

não ficaram misturados junto com a operação devido a possibilidade de divisão da empresa 

em setores. 

 

4.4.3.2 Priorização das Soluções 

 A partir da identificação dos problemas, os mesmos serão analisados afim de priorizá-los 

de acordo com a viabilidade de implantação na organização. Os principais indicadores 

considerados para a implementação das soluções propostas na Empresa X são: Custo da 

implementação, Dificuldade de Implementação e Necessidade de Implementação. É 

importante destacar que eles foram definidos juntamente com os sócios da organização afim 

de adequá-los a situação atual da empresa. 

 O primeiro, Custo de Implementação, leva em consideração o investimento financeiro 

envolvido ao implantar a solução proposta. O segundo, Dificuldade de Implementação, leva 

em consideração o tempo e os recursos humanos necessários para que a solução seja 

implantada. O terceiro, Necessidade da Implementação, analisa o quão importante é a 

aplicação da solução para o desenvolvimento da organização no momento atual. 

  A partir disso, foram atribuídos graus de 1 a 5 para avaliação das soluções, sendo 5 o 

valor atribuído as soluções mais custosas, difíceis e menos necessárias de serem implantadas. 

A partir daí, as notas serão multiplicadas e as soluções serão classificadas por ordem 

crescente, ou seja, a implementação deve seguir o Quadro 38 abaixo. 
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Quadro 38- Priorização das Soluções 

Ordem 
Solução 

Proposta 
O quê? 

Classificação 

Custo 

Classificação 

Dificuldade 

Classificação 

Necessidade 

Classificação 

total 

1 
Solução 

05 

Adiantar o processo 

de aquecimento da 

mesa de impressão 

1 1 3 3 

2 
Solução 

06 

Adiantar o processo 

de retirada de peça 

da impressora 

1 1 3 3 

3 
Solução 

10 

Criar rotinas de 

armazenamento dos 

modelos 3D logo 

após a finalização 

dos mesmos 

1 1 3 3 

4 
Solução 

01 

Realizar definição de 

cargos e atividades 

por colaborador 

1 2 3 6 

5 
Solução 

03 

Definir períodos do 

dia para atendimento 

ao cliente 

1 2 3 6 

6 
Solução 

08 

Definir melhores 

métodos para 

Postagem dos 

produtos 

1 2 3 6 

7 
Solução 

12 

Criar setor de 

Planejamento e 

Controle da 

Produção e definir 

responsável 

1 2 3 6 

8 
Solução 

11 

Criar rotinas de 

atualizações de 

indicadores 

1 2 4 8 

9 
Soluções 

02 e 09 

Criação de uma loja 

virtual 
3 3 1 9 

10 
Solução 

04 

Ampliar o número de 

colaboradores com 

habilidades de 

Design 

3 2 2 12 

11 
Solução 

07 

Definir locais para 

armazenamento das 

peças 

2 2 3 12 

12 
Solução 

13 

Implantar métodos 

de acompanhamento 

do uso do produto 

junto ao cliente 

1 3 4 12 

13 
Solução 

14 

Contratar, pelo 

menos, mais um 

colaborador para 

auxiliar na execução 

das atividades 

4 3 1 12 
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14 
Solução 

15 

Comprar, pelo 

menos, mais uma 

impressora 

3 2 4 24 

15 
Solução 

16 

Mudar local de 

operacionalização 

para local mais 

amplo 

4 3 2 24 

Fonte: O próprio autor. 

 É importante destacar que a priorização é apenas uma forma de direcionamento para 

implementação das soluções. Porém, recomenda-se que todas sejam aplicadas a organização 

para que consiga-se o resultado esperado. 

 

4.4.4 Redesenho do Processo Crítico 

Com o encerramento da fase de proposições de melhorias, os mapas de processo foram 

redesenhados com a finalidade de contemplar as ações sugeridas no item 4.4.3 deste projeto. 

Com isso, é possível visualizar como as atividades devem ser realizadas com as soluções 

implementadas. O novo mapa do processo é apresentado a seguir: 

 

1. BPMN Nível 1: Venda (Redesenhado) 

 

Figura 20- BPMN nível 1 (processos):  Venda (Redesenhado). 

Fonte: O próprio autor. 
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2. BPMN Nível 2: Atendimento ao Cliente (Redesenhado) 

 

Figura 21- BPMN nível 2 (atividades):  Atendimento ao cliente (redesenhado). 

Fonte: O próprio autor. 

 

 

3. BPMN Nível 2:  Verificar Pedidos (Redesenhado) 

 

Figura 22- BPMN nível 2 (atividades): Verificar Pedidos (Redesenhado). 

Fonte: O próprio autor. 
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4. BPMN Nível 1: Produção (Redesenhado) 

 

Figura 23- BPMN nível 1 (processos): Produção (redesenhado). 

Fonte: O próprio autor. 

 

5. BPMN Nível 2: Registro de Vendas (Redesenhado) 

 

Figura 24- BPMN nível 2 (atividades): Registro de Vendas (redesenhado). 

Fonte: O próprio autor. 
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6. BPMN Nível 2: Impressão (Redesenhado) 

 

 

Figura 25- BPMN nível 2 (atividades): Impressão (redesenhado). 

Fonte: O próprio autor. 
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7. BPMN Nível 1: Pós Produção (Redesenhado) 

 

Figura 26- BPMN nível 1 (processos): Pós Produção (redesenhado). 

Fonte: O próprio autor. 
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8. BPMN Nível 2: Acabamento (Redesenhado) 

 

 

 

Figura 27- BPMN nível 2 (atividades): Acabamento (redesenhado). 

Fonte: O próprio autor 
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9. BPMN Nível 2: Embalagem/ Identificação (Redesenhado) 

 

Figura 28- BPMN nível 2 (atividades): Embalagem/ Identificação (redesenhado). 

Fonte: O próprio autor. 
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10. BPMN Nível 2: Postagem/ Entrega (Redesenhado) 

 

Figura 29- BPMN nível 2 (atividades): Postagem/ Entrega (redesenhado). 

Fonte: O próprio autor. 
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11. BPMN Nível 2: Pós Venda (Redesenhado) 

 

 
Figura 30- BPMN nível 2 (atividades): Pós Venda (redesenhado). 

Fonte: O próprio autor. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto teve como objetivo mapear e analisar o processo de Venda, Produção e Pós 

Produção em uma empresa de Impressão 3D para que, após isso, fosse realizado a 

identificação dos problemas e proposto formas alternativas de realizar as atividades de forma 

que as desconexões encontradas fossem eliminadas. Como base, foi utilizada a Metodologia 

de Análise e Melhoria de Processos, desenvolvida pelo IBQN, por ser considerada a que mais 

se adequava ao contexto da organização. 

Observou-se, no decorrer do projeto, a eficácia da metodologia escolhida. A etapa de 

mapeamento de processos do estado atual foi fundamental para entender a fundo as atividades 

da empresa e, dessa forma, tornou-se possível a identificação dos problemas. 

Consequentemente, com base nas soluções propostas do item 4.4.3, pode-se afirmar que o 

trabalho atingiu seu objetivo de propor melhorias para o processo crítico visando a redução 

nas perdas de impressão, materiais e tarefas realizadas manualmente, além da facilidade em 

treinar um novo colaborador a partir do redesenho proposto. Este estudo será apresentado aos 

colaboradores da empresa para possível aprovação e implementação, porém já foi sinalizado o 

interesse da organização em aplicar as soluções propostas. 

Recomenda-se que a etapa de implementação siga as regras propostas pela MAMP. Como 

a metodologia baseia-se no ciclo PDCA, é de extrema importância que a empresa crie práticas 

para realizar a monitoração constante e estabeleça novamente fases de análise e proposições 

de melhoria, para que, dessa forma, garanta o aperfeiçoamento contínuo dos processos da 

organização. Ademais, recomenda-se o registro de todos os processos em forma de 

procedimento para facilitar o treinamento de novos colaboradores e esclarecimento das novas 

formas de execução das atividades. 

Durante o desenvolvimento do projeto, constatou-se que a empresa atua com um número 

reduzido de funcionários para executar todas as atividades necessárias. Nas sugestões de 

melhoria tentou-se reduzir ou eliminar as atividades que não agregam valor ao cliente para, 

que os colaboradores, pudessem se dedicar as tarefas que realmente o cliente está disposto a 

pagar. 

Acredita-se que o principais ganhos com a aplicação da Metodologia são a oportunidade 

de ter o processo bem definido e desenhado, já que isso não existia. Acrescenta-se ainda a 

possibilidade de ter um novo fluxo, simplificado e melhorado, e, consequentemente, um 

processo com uma menor possibilidade de falhas, reduzindo o número de envios incorretos, 

atrasos, erros de impressão e ganho em tempos de execução. Desta forma, tende-se a 

aumentar a produtividade da empresa e a satisfação do cliente. 
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Por fim, acredita-se que o trabalho reafirma a importância do entendimento e análise dos 

processos de uma organização inclusive para as micros e pequenas empresas que não 

costumam fazê-lo. Dessa forma, poderá auxiliar para trabalhos futuros acerca deste tema 

buscando sempre a melhoria contínua das tarefas e redução de desperdícios. 
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